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هالجلى

للناسيبينونبقيهبدهركلفيالعلماءفيأبقىقدلىتعااللهأنشكلا

منها،الناسعلىأشكلماويكشفون،شريعتهأمرويحفظون،دينهم

صراط،المستقيمالصراطلىإيهدونهموأحكامها،منالتبسماويوضحون

ضلالهمالصلالأهلعلىويردونئمتها،والأمةوسلفوالسنةالكتاب

وأجلاها.لحججابأوضحشبههمالشبهأهلوعلى

متانة!ن-ومنةمنه-كرماالعلماءمنالكوكبةتلكفيلىتعااللهوجعل

الذكر.جميلاأكسبهمماالدنيا،زخارفعنوالبعد،الأخلاقجميلو،الديانة

وانكشاف،نيالمعادقائقعلىوالغوصالعلمقوةمنأيضافيهموجعل

كمالليحصل،الناسعندالقبوللهممهدما،المعصلاتوحللحقائقا

وديانتهم.بعلومهمالانتفاع

الكثيرالعددالدهرغابرفيالمحققينالعلماءهؤلاءمننعدكناواذا

كذلككانوافإذا،القليلمنأقلالمتأخرةالعصورفيفإنهمالغفير،لجموا

فيالبسطةهلو،و]لتربيةالإصلاحهلو،وطلبتهالعلمأهلعلىفواجب

الأئمةمنالنفرهؤلاءماثرلاحياءجميعايلتفتواأنفيهوالسعةالمال

وبث،محاسنهموإبراز،بهمكالتعريف،الوسائلمنبأنواعوذلكوالعلماء؛

ذلك.وغير،إليهالوصولوتيسير،للناسوتقريبه،بتراثهموالعناية،علومهم

العلامةالامامالشيخ:المتاخرةالعصورفيالمحققينالعلماءهؤلاءومن

سنةالمولود،اليمانيالعتميالمعلمييحيىبنالرحمنعبدالسلفبقية

لى.تعااللهرحمهالمكرمةبمكة1386سنةالمتوفى،اليمنفي2131
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غزيرعلامفيها،والرسائلالكتبمنعظيمةثروةالمعلميتركفقد

بعدمنهابطبعولم،القليلإلاحياتهفيمنهايطبعلملكن،بالغوتحقيق

طباعةبمهمةلينهضالمشروعهذافجاءأيضا،قليللااليوملىإوفاته

)1(،بوصيتهوعملاطباعتهافيالشيخلرغبةتحقيقا=ورسائلهكتبهجميع

للعلم.وخدمةللناسونفعا

الموسوعةهذهفيومصنفاتهآثارهجمعبمنهالكريماللهيسروقد

واستغرق،ومصابرةوصبر،دووبوعمل،حثيثةمخلصةبجهود،المباركة

وتخللالكبير،المشروعهذاخضمفيقضيناهاسنواتعشرفيهالعمل

.الاخرىالعلميةالمشروعاتفيللعملمتعددةانقطاعاتذلك

لجداأرضفيبذرناهاثم،فكرةمجردالامرأولالمشروعهذاوكان

استوىحتى،سنينعدةوالسقيبالعنايةوتعاهدناها،4231سنةمطلعفي

وبدت،أكمامهوتفتقت،أغصانهورقتو،أشجارهفنمت،سوقهعلىالعمل

لهفيا.4331موسمحصادفيراغبلكلالقطافدانيةيانعةهيفها،ثماره

!مباركحصادمن

وظاهراوآخراأؤلالهلحمدوا،الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهلحمدفا

العملومراحل،وخطته،المشروعقصةشرحفيالشروعأوانوهذاوباطنا،

واجهناها.التيوالصعوباتفيه،

ال!!الال!

.(126-412)صمؤلفاتهعلىالكلامفيذلكبسطسياتي(1)
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الأولالمبعت

المشرولحبدايةقصة

11

منمجلسفيمضت،عاماعشرخمسةقبلأي،1418عامصيففي

لىتعااللهرحمه(9421)تزيدأبواللهعبدبنبكرالعلامةشيخنامجالس

المجتهدالعلامةالشيخسيرةتذاكرنا=بالطائفالعامرةبداره

علىوعرجنا،لىتعااللهرحمه(1386)تالمعلمييحيىبنالرحمنعبد

الاعجابشديدشيخناوكان.يطبعلمومامنهاطبعوما،ومؤلفاتهكتبهذكر

لهمقارنةالعصر()2()ذهبيبكتبهبعضفيلقبهوقد)1(،المعلميبمؤلفات

والتعديل.لجرحواالرجالعلمفيتفننهمابجامع،الذهبيبالامام

المحاولاتبعضهناكنو،الأخيرةالاونةفيكتبهمنطبعماوذكرنا

علىكتبهبخدمةتنهضولاالشيخبمكانةتليقلاأنهاالا،تراثهبعضلبعث

المرضي.الوجه

فيالشيخجهودعنقدمتالتيالعلميةالرسائلبعضيضاوذكرنا

منولاالترجمةحيثمنلاالشيخبحقتفلمنهاو،الجوانبمختلف

الدارسينواعتماد،تطبعلمكتبهغالبلأن؛العلميةالمادةاستيفاءحيث

شديد.قصوريعتورهكانالمخطوطةمؤلفاتهعلى

،الامامهذاتراثمنبقيفيماالنظرينبغيأنهلىإبناالكلامفانتهى

.للناسنفعهوتعميمنشرهفيوالسعي

سبعة.اوكتبستةإلاالوقتذلكفيمنهاطبيعقديكنولم(1)

.(27)ص!"التاصيلفيكما2()
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"كتابةفييعملوكان،الشيخطلابأحدانذاكالمجلسفيمعناوكان

المعلميالشيخكتبتصويرفييسعىأنشيخنامنهفطلبمكة،فيعدل"

يطبعلمماومعرفةفيها،للنظرتمهيدا،الشريفالمكيالحرممكتبةمن

للنشر.منهايصلحماوطباعةمنها،

هذهأمرأنأحسبلكننيلا!امذلكبعدالكتبصورتهلدريولا

أخرىعلميةبمشاريعشيخناانشغالولعللحد!اهذالىإانتهىقدالفكرة

لمبالتصويرشيخناكلفهمننأو،المشروعهذافيالنظرتمامإأخرت

ذلك.منيتمكن

جديدأملبارقلمع4231سنةأثناءفيأي،سنواتخمسنحووبعد

أخيأنوذلكجديد،منالمشروعبهذاوالنهوض،الفكرةهذهلاحياء

المعلميالعلامةرسائلبعضومعهعلييترددكانالحازميأسامةالشيخ

بنسخهااشتغاللهوكان)1(،وصرفيةنحويةمسائلفيالمخطوطة

فكفيفنتعاون،الشيخخطمنعبارةأوكلمةاستشكلفربماوتحقيقها،

العلامةكتبعنذلكأثناءفيلحديثاوجرىمغلقها،وإيضاجعقدها

كنامالهوذكرتتصويرها.وامكانيةحالهاوعن،الحرممكتبةفيالمعلمي

بكرشيخنامعالسالفحديثيلهوذكرتعليها،والعملتصويرهامنبهنهم

الله.رحمهزيدابو

معجديد،منالامرلىشيخنانظرلفتأعيدأنذهتيفيانقدجثم

دارفيوطبعت،المعلميللشيخ"البكرية"اللطيفةكتابتحقيقلهسبققدوكان(1)

هـ.1421سنةالفوائدعالم
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كانالتيالكبرىالعلميةبالمشاريعالشديدالانشغالمنعليهكتابماعلمي

الامر،فيوفاتحتهعزمتلكنيمنها؛طائفةنجزناوعليها)1(،يشرفشيخنا

لمبما،للموضوعو]لنشاطالاستجابةسرعةمنأتوقعهلممامنهفرأيت

عنها0الحديثسبقالتيالسالفةالمرةفيمنهأعهده

تطبع،لمالتيكتبهباهمقائمةمع،للمشروعتصوركتابةالشيخطلب

قلائل،أيامبعدذلكلهفارسلتوجودها،مكانوعنعنهاأوليةومعلومات

المشاريعضمندرجو،أيامغضونفيالمشروععلىالموافقةفحصلت

،بجدةالاسلاميالفقهمجمعرعايةتحتالشيخعليهايشرفالتيالعلمية

لمعاداروتنفذهاوتديرها،الخيريةالراجحيسليمانمؤسسةتمولهاوالتي

والمنة.الحمدودده،المكرمةبمكةالفوائد

كتبتصويرفيهيطلبلحرميناشؤونلرئاسةطلباشيخناكتب؛وعليه

وصورت،الطلبفاعتمد،الشريفالمكيلحرمامكتبةمنالمعلميالشيخ

الكتب.

المشروعهذانهايةقصةنكتباليومنحنوها،البدايةقصةفهذه

فما،والمعرفةوالتحقيقالعلمفيجديدةلقصةبدايةسيكونالذي،العظيم

.جديدةبدايةلىإبهاندلفنهايةمنجملهاأ

!!!

12الانحتىمنهاطبعوقد،تيميةابنالاسلامشيخاثار:كبرىمشاريعثلاثةوهي(1)

باقياستكمالفيجاروالعملمجلدا،38منهاوطبع،القيمابنالامامواثارمجلدا،

مجلدا.91فيكاملةوطمعت،3الشنقيطيالامينالعلامةوآثار.المشروعين
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الثانبمالمبعث

المشرولحمراحلهأالعملتفاصيل

فتلك؛منصرمةسنواتعشرمدىعلىالمشروعفيالعملتفاصيلأما

مامنهاساذكرلكنيتفاصيلها،سردعنأعجزربما،الذيولطويلةقصة

التيوالعقبات،الاساسيةالعملخطةوبها،مرالتيالمراحلعنيكشف

بعدماالشيخكتبمنلنااستجدوما،مرحلةكلفيوالمشاركينواجهتنا،

.المشروعتمامعلىشارفنا

لمشروعابهامرالتيلمراحلاول؟

كتابةهوالمشروعهذاباكورةفيبهقمناعملأول:الأولىالمرحلة

وذلك،الشريفالمكيالحرممكتبةفيالمحفوظةالشيخبمؤلفاتقائمة

لمخطوطاتالمتسلسلوالسجلالمكتبةفيالموجودةالبطاقاتخلالمن

خلالومنوراق،عدةمنقائمةفيالعنواناتهذهبحصرقمنا،المكتبة

بهذاقمناوقد.المكتبةمنالمخطوطابتصويرحصلالفهرسهذا

الموافقةجاءتلمافانه،المكتبةفيالتصويرقسمطلبعلىبناءالفهرس

نريدالتيبالكتبقائمةصنعمناطلب،الشيخكتببتصويرلمكتبةإدارةمن

تصويرها.

شهرينغضونفيالحرممكتبةمنتصويرهالمطلوبكلاستلمناوقد

ثلاثة.أو
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مابذكرنبدأأمور،عدةخلالهمنوالتصويرالفهرسهذااعتوروقد

:الفهرسفيوقع

كذلكيكنلموما،الميكروفلمعلىتصويررقممخطوطلكلأن-1

.تصويرهيمكنفلافلمية،صورةلهتؤخذلمفإنه

لضعف،المكيروفلمعلىمصورةتكنلمالكتبمنمجموعةان2-

المرحلة.هذهفيتصويرهامننتمكنلمفهذه،واهترائهورقها

،الفهرسهذافيسابقاطبعتالتيالكتبأرقامندرجلم3-

أجلنافقد،الصغيرةالرسائلوبعض("الكاشفةو"الانوار"!"التنكيل

منيطبعلمبماالمرحلةهذهفياهتمامناجلكانإذ،اتيةلمرحلةتصويرها

الثانية.للمرحلةتمهيداالكتب

ولاالبطاقاتضمنمدرجةتكنلمالشيخكتبمنالعديدهناك4-

ثم،المرحلةهذافينصورهافلمبعد،فيماأدرجتثم،العامالسجلضمن

مكتبةعنمجلداتأربعةفيالحرممكتبةفهرسصدوربعلمصورناها

صورناهبماوقارنتها،الشيخكتبعنواناتتتبعتحيث.الوطنيةفهدالملك

وعشرينخمسةمنأكثربلغتوقدسابقا،يصورلمماتصويروطلبتمنها،

عنوانا.

المصورةالمخطوطاتاعترىماأماالمذكور،الفهرساعتورماهذا

باختصار:هنافنعرضهإشكالاتمن

التصويركانثمومنالميكروفلم،علىالشيخكتبمنصورةأخذت

الخطية.الأصولمنوليسخلالهمنالورقي
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النقصمنضروبالشيخلكتبالورقيةالصورةهذهفيوقعوقد

نقصأو،وضعفهالتصويربوضوحتتعلقأمورفيسواء،والإشكالات

أوراقنقصأوعدمها،منالمخطوطأوراقترتيبأو،تمامهوالمخطوط

وأترتيبها،فيالخطأووقوعالمخطوطأوراقتفرقأوالتصوير،عندمنها

تشتتأووابهاما،غموضااضطرابهافيزيدتشتتهابعدالأوراقترقيم

وعنوانخاصرقممنهالكلمخطوطاتعدةليصبحالواحدالمخطوط

أهميتهامعبالمخطوطالملحقةالطيارةالاوراقتصويرغفالأوخاص،

عندالمخطوطوراقعلىالجورأو،وعنوانهالمخطوطهويةلمعرفة

أطرافه.فيالكلماتمنكثيرفتذهبتجليده

استلامناعندبدءذيبادئعندهاتوقفناالتيالاشكالاتبعضهذه

منهم-ناو-الكثيرينذهنلىإالمتبادركانوربما!الشيخكتبلمصورات

عاما،أربعونإلاوفاتهعلىيمضلممعاصرعالمالمعلميالشيخأن

فيالخطيةوراقهومقروءا،واضحاوخطه،مرتبةكتبهتكونأنفيفترض

فيالعمليأخذفلنوعليه،الناسغالبيتصورهكانماهذاأحوالها،أحسن

شرحناهكماهوبل،ذلكخلافالواقعلكنكبيرا؛جهداوطباعتهاتحقيقها

فيواجهتناالتيوالعقباتالصعوباتمبحثفيوسيأتي.ذلكمنوأكثر

فيغالبهاوتركهلمؤلفاتهالشيخكتابةولطريقةلذلكشرحمزيدالمشروع

فيالمبذولالجهدحجم-لىتعااللهشاءإن-معهسيتبئنبمامسوداتها،

وإخراجها.تحقيقها

النسخ:التانيةالموحلة

مرحلةمنلنابدلاكانوصفهاسبقالتيالشيخكتبحالةمثلفي
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وراقهوكتبهمنعليهوقفناماجميعنسخوهي،التحقيقتسبقتمهيدية

بعضنذكرعظيماً،نفغابهانتفعناوقدحسن،اللهبحمدتدبيروهذا،ومقيداته

أمور:عدةفيجوانبه

واضطراباختلالوقعمنهافكثير،المخطوطأوراقترتيبتبين-1

أوراقه.ترتيبفي

الناقصة.أوالكاملةوالرسائلالكتبهيماعرفنا2-

كتبمنفكثير،والكتبالرسائلوموضوعاتعنواناتلمعرفة3-

مقدماتها.فيولاالأولىصفحاتهافيلاعنوانبلاالشيخ

داخلايكونقدإذ،الرسائلمنكثيرفيالحاصلالنقصلتكميل-4

.طيارةأوراقفيتكملتهأو،أخرىرسالةضمنخطأ

الرسالةمنيكونقدإذ،المبيضةمنالمسودةالنسخلمعرفة5-

ذلكيتبينولا.الاخيرةوأيتهامنهالىالاوأيتهاويلتبس،نسخعدةالواحدة

والمقارنة.النسخبعدإلا

تتعلقفوائدجملةالمبكرةالمرحلةهذهفيالنسخمنواستفدنا6-

وسبببعضها،تاليفوتواريخ،كتبهتاليفوطريقة،وتنقلاتهالشيخبترجمة

والطبعاتالمصادروبعض،الكتبتأليفوأماكنالاخر،البعضتأليف

الخاصة.وأمورهالشيخاهتماماتمنوكثيراعتمدها،التي

يذبادئتولىوقد،الحازميأسامةالشيخأخينامعالنسخمرحلةبدأنا

وأأوراقهاضعفبسببالورقعلىتصورلمالتيالرسائلبعضنسخبدءٍ

رسائلمنجملهينسخوكذلكيستوفها،ولممنهاعددافنسخحالتها،سوء
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نأمنأكبرالامررأيناالنسخفيالعملمنشهورعدةوبعد.واللغةالنحو

عليهمووزعنا،المتميزينالباحثينمنفريقافكوناواحد،شخصيتولاه

اخر،جزءإليهدفعجزءأورسالةأوكتابمنالباحثانتهىكلما،الكتب

وهكذا.

ولا،المشكلةالعباراتعندطويلايقفأنالناسخمهمةمنيكنولم

ترتيباالاوراقترتيبالاساسيةمهمتهمنيكنولم،المطموسةالكلمات

علىمنصباوالعملالهمجلكانبلوجهدا،وقتايأخذذلككانإذسليما

منالناسخيجدهماوتقييدبنسخها،كلفالتيفقطوالرسائلالكتبنسخ

تدلبتنبيهاتأوبمعكوفاتأوبنقاطإماوضوحعدمأواضطرابأوإشكال

مشكله.وحلوتبيينهذلكتحقيقبعدهمنليتولى،ذلكعلى

هم:الفريقهذافيوالمشاركون

قائد)1(.بنحسنبنالرحمنعبدالشيخ-

الحازمي.مسلمبنأسامةالشيخ-

النشيري.حمدأبنزايدالشيخ-

.الاهدلسالمبنالرحمنعبدالشيخ-

.البخاريصفاخانبنعدنانالشيخ-

(.لاحقةمرحلة)فيالسندينصاربننبيلالشيخ-

فيإخوانهعلىفضللهكانانهقائد:الرحمنعبداخيحقفياقولهاحقوكلمة(1)

وجودةوالتحريروالتدقيقالعددحيثمنبنسخها؛كلفالتيوالرسائلالكتب

لخط.ا
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فينسخهينتهيكتابكلووضعنانسخا،المصوراتغالبعلىفأتينا

المنسوخة،الاوراقوالكتابعنوانمنهورقةأولفيودوناخاص،ملف

المعلوماتوبعض،اتضحإنالموضوعأووالعنوان)1(،المكتبةفيورقمها

للشيخ.اخربكتابعلاقتهأوتأليفهتاريخأوالكتابمعرفةفيتفيدالتي

اليد.بخطورقةالافسبعةمنأكثرالمرخلةهذهفيفنسخنا

ومهياة،منسوخةصورناهاالتيالشيخكتبغالباللهبحمدفأصبحت

معنونة،تكنلمالتيوالرسائلالكتبمنكثيرهويةعرفتوقد،للتحقيق

الصحيح.مكانهافيتكنلمالتيالاوراقمنوكثير

المحققين؛كلأيضاالنسخفيشاركقدأنهلىإهناالاشارةوتجدر

المحققينعلىوزعتالتيالكتبمنكتابأوالفنونمنفنيخللملانه

قبلمننسختقدتكنلمعديدةوراقأوكثيرةرسائلمنتحقيقهاوتولوا

والرسائلالكتبذلكلىإيضافمؤخرا.لاكتشافهاونسخهالعسرإما

ولمأخيراعليهاعثرأوالمرحلةهذهبعدصورتالتيلجديدةاوالاوراق

النسخمنالمرحلةهذهفيالعددولالجهداوليس.قبلمنمعروفةتكن

سابقتها.فيوالعددلجهدامنبأقل

والاخراجوالصف،الحاسوبعلىالادخال:الثالثةالموحلة

نأرأينا،تفصيلهتقدمالذيالوصفعلىالنسخمرحلةمنانتهينالما

حاولناثم،الافلامارقامهيالمخطوطاتعلىمدونةكانتالتيالارقامغالب(1)

لمأنهفترجو،الاصليةأرقامهالىإالتحقيقمقدماتفيإليهاالاشارةعندتعديلها

شيء.يفتنامنها
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علىباليدالورقيةالمنسوخاتهذهكلإدخالوهيمتممةبمرحلةنلحقه

المناسب،لتنسيقو،المناسبالخطباختيارقبلهاوقمنا،الحاسوب

تزيد،أوأشهرأربعةنحوفيلجهازاعلىالمنسوخاتجميعفأدخلنا

أمور:فيالمرحلةهذهمنالفوائدوتتلخص

قبللحاسوباعلىالادخالمرحلةبطيوذلك،الوقتاختصار-1

وتعديلاتالتحقيقحواشيإدخالإلاالصفيفعلىيبقىفلا،التحقيق

.والإخراجالنطزوتصحيحاتالمقابلة

ببعضها،الرسائلتعلقلمعرفةالمدحلةالمادةفيالبحثسهولة2-

بحثأينومعرفةالمنسوخات،بينيحصلقدالذيالتكراراكتشافأو

.الاخرىكتبهمنالمسالةهذهالمؤلف

لىإالواحدةالرسالةمنالمتفرقةالقطعأوالمباحثنقلسهولة3-

ببعضها.تعلقهاعرفإذواحدمكان

نأمنفنأمنبأنواعه،التلفأوالضياعمنالورقيالمنسوخحفظ-4

جديد.مننسخهلىإحينئذنحتاج

لحاسوباعلىالمنسوخةالاوراقعددكانالادخالعمليةتمامإبعد

منعددالاوليةالمرحلةهذهفيشاركوقد.ورقةالافسبعةمناكثر

أحمدبناللهعبدوالاخ،الاهدلالرحمنعبدالشيخأبرزهم،الافاضل

.البخاريعدنانوالشيخ،العمري
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الحرفباختياروذلك،للكتبوالنهائيالفنيالاخراجمرحلةأما

التعليقاتوإدخالوالتصحيحوالتنسيق،المناسبلحجمواالمناسب

أولافيهافشاركعليها،والتعليقالكتبتحقيقأوائلمعفبدأت،و]لحواشي

الله،جابمحمدخالدالاختولاهاثم،قليلةلاشهرالبدرسلطانالاخ

قليل-وهو-منهاالمنتهيلجزءاتنسيقعادو،المحققةالكتبفنسق

لجديدةاالكتببصفأيضاوقام،الكتبجميعفيالمواصفاتلتوحيد

الاولى.المرحلةفينسخعماالعددحيثمنتقللاوهيتنسخلمالتي

الأخطاء،وقلة،الإخراجحسنفيمشكورجهداللهجابخالدللاخوكان

عددمجموعبأنعلما.والتعديلوالمراجعةالتصحيحكثرةعلىوالصبر

صفحة.(4.21)57بلغالمباركةالموسوعةهذهصفحات

إليهوماالتحقيق:الرابعةلمرحلةا

اللهرحمهزيدأبوبكرشيخناعلىاقترحتهاالتيالأوليةالخطةكانت

منمكونفريقالتحقيقمهمةيتولىبأنتقضيعليها=ووافقإليهبهاوكتبت

منالقصدوكان،ثلاثةاوومعاونينرئيسباحث،أربعةأوباحثينثلاثة

منضبطةواحدةمنهجيةعلىالموسوعةكتبجميعفيالعمليكونأنذلك

العلميالفريقعددقلكلماأنهالمعلوممنفإنه،والتعليقالتحقيقمن

الفريقهذاأنأيضاالاغراضمنوكان.الخلافوقلالمنهجيةانضبطت

ثمومنببعضهاالطيارةوالاوراقوالقطعالرسائلعلاقةيكشفأنيستطيع

علىفيسهل؛المتشابهةالمباحثيكشفوكذلك،ببعضبعضهايربط

معه.التعاملمنويتمكنذلككلمعرفةوصفهسبقالذيالفريق
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الخطةهذهعلىفمضيت4281سنةخرأوالتحقيقفيالعملبدأنا

لانهليتبينلكنوتصحيحا،تحقيقاالكتببعضفيهاأنهيتأشهرعدة

وهذا،عديدةسنواتفيإلاالطريقةبهذهالمشروعفيالعملإنجازيمكن

بحسبمحققينعدةعلىالكتبتوزعأنفرأينا،المشروعإنجازسيوخر

والحديث،لتفسير،و،العقيدة:الفنونعلىالمشروعفقسمناغالبا،الفنون

فنكلوقسمنا،لمتفرقاتووالفوائدوالنحو،واللغة،والاصول،والفقه

سبعة،فيهالمشتركينالمحققينعددفكان،اثنينأوواحدمحققعلى

عزيرومحمد،الاصلاحيجملامحمد:وهمثلاثةالرئيسونالمحققون

مجلدا،21الموسوعةمنحققواوقد)1(،العمرانمحمدبنوعليشمس،

منها)2(.مجلداتأربعةفتولواالمتعاونونالمحققونأما

،9421عاممنتصففيالاولىالطريقةعلىالتحقيقعنتوقفناوقد

ووقتامناسبامجابرنالهافوضعنا،4311عامالثانيةالطريقةفيناوبد

لإنجازها.محددا

الوقتوكذلكلها،خططكماالتحقيقمنهجيةاللهبحمدسارتوقد

التحقيق.لانجازرسمناهالذي

فييكنولمنتمناهكناماوقعقليلةبأشهرالمشروعإنجازقبيلأنهإلا

لناأخرج4331عامأوائلفيالمكيالحرملمكتبةزيارةففي؛الحسبان

هيهلفيهاللنظرالاوراقبعضبالمكتبةالمخطوطاتقسمفيالاخوة

المبحث.هذااخرفيحدوكلحققهماذكرسياتي1()

منهم.واحدكلحققهمامعذكرهمسياتي)2(
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بخطجميعافوجدناهادفاتر،أربعةنحووكانتلا؟أوالمعلميللشيخ

فالستمهلناننصرفأنوأردناتها،وعنواناموضوعهاوعرفنابهففرحناالشيخ

ولاسابقتهامنأكثرأخرىأوراقالنايخرجبهفاذاقليلا،المكتبةمسؤول

أنفسنا!نصدقكدناوماأمامنا،الطاولةامتلأتحتىمثالهالنايخرجزال

وقعناقدأنناعلمناالمختلفةلدفاتروالكثيرةالاوراقتلكفيسريعةوبنظرة

ومسوداتومقيدات،مهمةوراقوجديدةكتبعلىعثرناإذكنز؛على

عرفتولاالمكتبةفيفهرستقدتكنلماللهرحمهللشيخجداكثيرة

لفهرستهاأياماعزيرمحمدالشيخوأخيأناعليهافعكفتعنواناتها،

فخرجنا،نسخهأوتحقيقهانتهىبماعلاقتهاومعرفةتهاعنواناوتدوين

جديدةورسائلكتباواكتشفنا،وأوراقهالشيخكتبمنبثمنتقدرلابنفائس

إنجازخطةتمديدذلكمناواقتضى،والمنةالحمدوددهمرةلاولتعرف

.أخرىأشهرستةقرابةالعمل

البعض،يتوهمهقدكمااليسيربالامرالتحقيقمهمةتكنفلموللحق

وطبعتالحاسوبفيوأدخلتنسختقدالكتبأناعتبارعلىوذلك

علىالمقابلةمنجديدةمرحلةبدأالمحققلانلتحقيقها؛تمهيداورقيا

جارماأوأشكلماوقراءة،المنسوخصحةمنوالتأكد،المخطوطالاصل

يزورأنعليهوكانالتجليد،أولحبر،والورقضعفأوالطمس!عليه

الخطي.الاصلفيعبارةأوكلمةمنللتأكدمراراالمكيالحرممكتبة

فياضطرابوقعقدمنهاكثيرإذ،المخطوطأوراقترتيبعليهكانثم

علهالاخرىالكتابمسوداتفيينظرأنعليهوكان-،سلفكما-أوراقها

وكان،المعتمدةالنسخةفيوقعفراغتسديدأوتكميلوبفائدةيظفرأن
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تعلقلهاوهلاكتشفتالتيالاوراقمناستجدفيماالنظريعيدأنعليه

واضافةوتصحيحتعديلمنيلزمماوعمل،مكانهفيذلكوادخالبكتابه

.والفهارسالمقدمةفي

منتخريجلىإيحتاجماتخريجوالنصوصتوئتقأيضاعليهوكان

علىوعرضه،وتدقيقهالنصتصحيحثم،وخلافهواثارشعاروأحاديث

فهرسته.ثم،المحكمينملاحظاتوتعديل،التحكيم

تحقيقهفيخصوصيةكتابلكلأنويبقىباختصار،المحققعملهذا

فلينظره،كتابهتحقيقمةمقلمفيبهقاممامحققكلشرحوقد،بهوالعناية

التفصيل.أرادمنهناك

التيالكتبعددعلىمرتبينالتحقيقفيشاركمنأسماءمسردوهذا

منهم:واحدكلتحقيقهافيشارك

:العمرانمحمدبنعليك!

الاتية:الكتبحققوقد

المتبادلة.الرسائل-1

)ش()1(.الثلاثالمسائلفيالكلامتحقيق2-

(.ومسودة)مبيضةالقبورعمارة3-

الاسلامية.العقيدةيسر-4

التنكيل.طليعة5-

الطليعة.تعزيز6-

مشتركا.التحقيقكونلىإإشارة(1)
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التانيب.بنقدالترحيبشكر7-

)لش(الاولالمجلد-الاباطيلمنالكوثريتانيبفيبماالتنكيل8-

الزللمنالسنةعلىأضواءكتابفيلماالكاشفةالانوار9-

والمجازفة.والتضليل

.الوحدان-01

.لميزانوالتهذيبمنمنتخبةتراجم-11

(.رسالة41)فيهالحديثيةالرسائلمجموع-21

إليها.وماالمقدمات-13

(.)لشلمجاميعافوائد-41

شمر:عزيرمحمدالشيخ*

الاتية:الكتبحققوقد

)لش(.الثلاثالمسائلفيالكلامتحقيق-1

)لش(.الثانيالمجلد-التنكيل2-

(.رسالة)38فيهامجلداتثلاثة،الفقهرسائلمجموع3-

(.رسائل)خمسفيه.الفقهأصولرسائلمجموع-4

واللغة.النحوشواهدمعجم-5

الاصلاحي:أيوباجملمحمدالشيخ*

الاتية:الكتبحققوقد

(.رسالة1)6التفسيررسائلمجموع-1

الفيل.لسورةتفسيرهفيالفراهيلحميداعبدالمعلمعلىالرد2-
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)ش(.3-التنكيل

والوصايا.لخطبا-4

(.رسائل)7النصوصوتصحيحالتحقيقفيرسائلمجموع-5

مجلدين.فيالعبادةكتابحققمحمود.معلمبنعثمانالشيخزرت

النحوفيرسائلمجموعحقق.الحازميمسلمبناسامةالشيخ*

.(رسالة41)واللغة

العقيدةفيرسائلمجموعحقق.البخاريصقاخانبنعدنانالشيخ*

(.رسائل)عشر

)ش(..المجاميعفوائدحقق.السندينصاربننبيلالشيخ*

التحكيم:الخامسةلمرحلةا

يدفعالمقدمةوكتابةوالتصحيحالتحقيقمرحلةمنكتابأيانتهاءبعد

لامورواحدبمحكماكتفيناثلاثةأوكتابينوفيغالبا،اثنينمحكمينلىإ

فنفيالتخصصأهلمنالمحكمينأحدويكون.الكتابلطبيعةتعود

فيوالتجربةالتحقيقفيالخبرةأهلمنوالاخر،تحكيمهالمرادالكتاب

أولهمنالكتابالمحكمفيقرأ،كذلككلاهمايكونأو،التراثكتبتقويم

إليه،المرسلةالورقيةالنسخةعلىإياهامقيداملاحظاتهويبدياخره،لىإ

أرقاملتستقرالملاحظاتهذهمنفيستفيد،الكتابلمحققتسلمثم

.الفهارستصنعثمومن،التصحيحاتإدخالبعدالكتابصفحات

وبعضهممحكما،عشرأحدالمشروعهذافيالمحكمينعددبلغوقد

الافاضل.المشايخوهمأيضاالتحقيقفياشتركقدكان
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الإصلاحي.جملأمحمدد.-

العمير.اللهعبدبنسليماند.-

البصل.أبوموسىبنالرزاقعبدد.-

شمس.عزيرمحمد-

العريفي.العزيزعبدبنسعودد.-

الزرقي.الشكورعبدبنعادلد.-

الهدلق.العزيزعبدبناللهعبد-

.العمرانمحمدبنعلي-

السديس.صالحبنالرحمنعبد-

الجديع.محمدبنجديع-

قائد.بنحسنبنالرحمنعبد-

الفهرسة:السادسةلمرحلةا

يدخلالمحكمينتصحيحاتوتعديلالتحكيممنالكتابانتهاءبعد

المتنوعة.الفهارسصنعوهيالاخيرةمرحلتهفيالكتاب

موحدةفهارستصنعأن:الاول،الفهارسصنعفيخيارانأمامناوكان

فيالشأنهوكمااخرها،فيأكثرأومجلدفيوتكونالموسوعةلكل

الإسلاملشيخالفتاوىمجموعمنوالثلاثينلسابع1والسادسالمجلدين

قيملحقابهخاصافهرساكتابلكلنجعلأن:الثانيوالخيار.تيميةابن

له.مؤيدااللهرحمهشيخناوكاننيالثاالخيارعلىالاختيارووقع.اخره
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مننوعينكتابلكلنصنعأنالعملبدايةفيالمؤملمنوكان

مشروعفيدأبناهوكما،العلميةوالفهارس،اللفظيةالفهارس،الفهارس

سيؤخرالنحوذلكعلىالعلميةالفهارسصنعنرأينالكن،القيمابنمولفات

الفهارسصنعوهيوسطاطريقةفاتخذنا،كثيرةلاشهرالمشروعطباعة

فهرسثموالاشعار،والكتبوالاعلاموالاثاروالاحاديثالايات:اللفظية

وقد،الفنونعلىمقسمايكنلموإنالكتابفوائدعلىيشتملموضوعي

والمنة.لحمداولله،الطريقةبهذهالكتبفهارسكلإنجازاستطعنا

لانجازهاواستعنا،الكتببعضمحققوالفهارسصنعفيشاركوقد

،المشروعفيالباحثالسندينبيلكالشيخ،الباحثينمنالأفاضلببعض

وغالب.يجانحدجمالالدكتوربعضهافيوشاركتا،بالفقيهزاهروالشيخ

الصفيفاللهجابمحمدخالدالفاضلالاخالآياتفهارسبصنعقاممن

فهارسه؟بصنعقاممنكتابكلمقدمةفيسميناوقد.المشروعفيالرئيس

.بدورهالمشاركينمنواحدلكلاعترافا

نهائيةتكميلية:السابعةالمرحلة

لكنا،للطبعجاهزةجميعاالكتبصارتالمراحلهذهمنالانتهاءبعد

عليهابالمروروذلكجديدةكرةالموسوعةهذهكتبجميعفيالنظرأعدنا

وااوراقها،فينقصوقوعوعدمجاهزيتهالاستكمال،صفحةصفحة

ورقةاستدراكأويملألمفراغملءاوتصحيحاتها،منيعدللمماتصحيح

ماالمراجعةمنالجولةهذهفيصححناوقدمكانها.منتحولتأوسقطت

الشيخالمرحلةهذهفيوشاركناوبهاء.وإتقاناصحةالعمليزيد

إيتيم.سعيدبنمصطفى



92لمشرولحباتعريفيةمقدمة4ا!اولالقسص

كتابلكلالخطيةالنسخمننماذجأيضاالمرحلةهذهفيعددناوقد

المجموعاتقيالنماذجإيرادفينلتزملمننابالاشارةوجدير،مجموعةو

كلمنكثرأوورقةإيراد-لحديثاأوالفقهأوالعقيدةرسائلكمجموع-

فيه-مثلا-الفقهفإن،الرسائلعموممنمختارةنماذجوضعنابل،رسالة

نحوعندناصارواحدةكلمنصفحتينإيرادالتزمنافلو،رسالةأربعيننحو

ماعلىاقتصرنافلهذاله؛داعيلاتطويلوهذا،النماذجمنصفحةثمانين

إليه.الاشارةسلفت

!!!



03

الثالثالمبعث

إليهاوماالصعوباق

أثارالعلامةالىإالمدخل

التيالملاحظاتبعضالاولىالمرحلةعلىالكلامأولفيذكرنا

المكي،الحرممكتبةمنالكتبلتصويرصنعناهالذيبالفهرستتعلق

باقيسنذكروهنا،المصورةالاوراقتلكاعتورتالتيالاشكالاتوبعض

يتبينحتى،التفصيلمنبشيءجملةالمشروعفياعترضتناالتيالعقبات

العطيمة:الموسوعةهذهإخراجفيالمبذوللجهداحجمالكريمللقارئ

فيغرفةاتخذقدكاناللهرحمهالشيخأنيعرفأنينبغيبدءذيبادئ

توفيوقدإليها،وماومؤلفاتهوأوراقهكتبهفيهاوكان،للسكنىلحرمامكتبة

وكتبه.أوراقهبينفيها

مكتبةلىإالشيخخلفهاالتيوالكنانيشوالأوراقالكتبهذهالتثم

لمحالهاعلىزمنابقيتلكنهامنه،المخطوطاتقسمفيودخلتالحرم

فرزمافرزسنةعشرةالخمسعلىتزيدلعلهامدةبعدثمتفرز،ولمتفهرس

تركالتيالهيئةلكن،المكتبةفيمكانهالتأخذوالأوراقالكتبهذهمن

ومشقةبجهدإلاوترتيبهافهرستهايعسربحيثكانتكتبهالشيخعليها

وتدقيق.وفحص

جمعاالامربدايةفيوفاتهبعدجمعتالشيخأوراقأنيطهروالذي

وربما،والرسائلالكتبوتداخلتالاوراقفاضطربت،عنايةولاترتيببلا

ومعرفةاستخراجهايستطيعكانالشيخلكنذلكقبلحاصلاالتداخلكان

عنها.اجنبيوهوبعدهياتيمنبخلافمنهارادما
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وفهرستهاوالكتبالاوراقهذهفرزالمكتبةعلىالقيمونأرادلماثم

فيدخلفهذا،موضوعهأوعنوانهمعرفةمكنهمما:الاول،قسمينجعلوها

فهذا،موضوعهولاعنوانهمعرفةيمكنهملمماوالثانيرقما،خذوالفهرسة

الدشوتضمنفيهاحفظلكنهالمكتبةفهرسفييدخلولمرقمدونترك

.تفهرسلمالتيلمخطوطاتووالاوراق

منهابلالمكتبةفيواحدمكانفيكلهاتكنلمالشيخكتبفانوعليه

غيروالاوراقالدشوتضمنبقيماومنها،عنوانلهووضعفهرسما

علىالمترددينأوالمطالعينبعضكانوربما،المكتبةفيالمفهرسة

فينبهالاخرىالاوراقأوالدشوتضمنرسالةأوكتابعلىيقفالمكتبة

.الفهرسضمنذلكبعدفتدخلوموضوعها،عنوانهاعلى

وأالسجلأوالبطاقاتأكانتسواءالمكتبةفهرسأنذلكعلىوترتب

نإالقولويمكن.المعلميالشيخكتبجميعيحولمالمطبوعالفهرس

مراحل:بثلاثمرعليهاوحصولناالشيخلكتبتصويرنا

طريقعنالشيخلكتبصنعناهاالتيالقائمةعبر:الاولىالمرحلة

منالاولىالمرحلةفيعنهاالحديثسبقوقد،المدونوالسجلالبطاقات

.المشروعفيالعملمراحل

أربعفي"المكتبة"فهرسطباعةبعدصورناهما:الثانيةلمرحلةا

خمسةنحووهي،الوطنيةفهدالملكمكتبةمنشوراتضمنمجلدات

.أخرىمخطوطاتتبعتهاثممخطوطا،وعشرين

فيالإخوةتفضلفقد،4331سنةأوائلفيصورناهما:الثالثةالمرحلة

للشيخنهايعتقلمجداكثيرةأوراقالنافاخرجوابالمكتبةالمخطوطاتقسم



أثارالعلامةاإدالمدخل23

،محررةورسائلكاملةكتبعلىفيهاوقفنانالمفاجأةوكانت،اللهرحمه

أوراقأو،مطبوعةغيرأومطبوعةلكتبكثيرةومسودات،شخصيةورسائل

فعكفنا؛مرةلاولممتشفجديدةوكتبورسائل،أخرىبكتبعلاقةلها

ثلاثةلمدةشمسعزيرمحمدالشيخوأخيناوترتيباوفهرسةفرزاعليها

عنوانا.السبعينقرابةفاستخرجنا،أيام

فيأما،الميكروفلممنالورقعلىالاولىالمرحلةفيالتصويروكان

أقراصعلىالمخطوطاتعلىتحصلنافقدوالثالثةالثانيةالمرحلتين

فياعترضتناالتيالعقباتمنالكثيرذلكلناذللوقد)*س!(،مدمجة

المتعلقةالاخرىالعقباتبقيتوانشرجها،سبقوقد،المصؤرةالاوراق

:والصعوباتالعقباتتلكفمن.الشيخبكتب

،عنوانبلاوالكتبالرسائلمنكثيراتركادنهرحمهالمولفأن-1

كثير.وهذا،يوفقفلالهاعنوانوضعفيالمفهرسفيجتهد

عسرمنزادتورسائلهمولفاتهكتابةفيالمولفطريقةأن2-

وينقصفيهايزيدثم،الرسالةمسودةبكتابةيبدأفانهوتحقيقها،استخراجها

لىإأوراقايضيفأوجديددفترلىإينتقلثم،فتمتلئطررهاعلىويكتب

ة!المبيضةعلىيعودثم،المسودةهذهيبيضذلكبعدثم.الاولالدفتر

.والإضافاتوالتخريجالضرببكثرةجديدمنمسودةلىإفيحيلهاأخرى

الرسالةكتبربمابل،الطريقةهذهمنرسالةأوكتابسلمماونادرا

ورسالة<أغىما>معنىفيرسالةمثلمراتربعأومراتسبعالواحدة

الاحرار"."بيعورسالةالقبور""عمارة



33بالمشرولحتعربفيلأمقدملأ4لأول1القسر

بالضربمليئة،مسوداتعنعبارةالمولفكتبمنكثيراأن3-

منكثيريكتنفهمسودتهمنالكتابواستخراج،والتهميشوالتخريج

نماذجمنهناسنوردهوفيما،التحقيقمارسمنعلىلاتخفىالمصاعب

صعوبته.ومدىالامرجليةعنيكشف

أوراقفدخلت،المطلوبةالعنايةبهايعتنلمالمولفكتبأن-4

دخلبل،الرسائلمنكثيرأوراقضطربتوبعضها،فيالمخطوطات

آخر.مجموعفيلتدخلمجموععنورقةانفردتأو،كتابفيكتاب

فأحيانا،لهاتفقكيفماالرسالةأوالكتابيكتبالمولفكان-5

لاحتىجداالخطيدققأوالحبر،بقلمأو،الباهتالرصاصبقلميكتب

يقرأ.يكاد

مستنسخوهوالورقعلىكانتالتصويرمنالاولىالمرحلةأن6-

الاشكالاتضروبمنالورقيةالصورةهذهفيوقعوقد،الميكروفلممن

هذهلحلالمحققأوالناسخفيضطر(61-51)صذكرهتقدمما

لخطي.االاصلعلىللاطلاعالمكتبةزيارةتكرارلىإالاشكالات

لم)*ح(المدمجالقرصعلىصورتالتيالمخطوطاتحتى7-

الخطيالاصلعلىللاطلاعالباحثفيحتاج،الاشكالمنخاليةتكن

وأمثنيةكانتالتيالاوراقبعضعنالكشفأو،عبارةأوكلمةمنللتأكد

سهوا.تصويرهافاتأو،ملتصقة

منالفراغبعدكتابمنجزءعلىكثيرةأحيانفيعثرناقدأننا8-

بعضأنأوالكتابهذاتمامإمنيتمكنلمالمولفأننعتقدوكنا،تحقيقه

النظرإعادةمعلجديدالجزءاهذاتحقيقاقتصدعليهوالعثور.فقدتأوراقه
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فيهذاوقعوقد.وفهارسهوإحالاتهتنسيقهفيوالتغييرسابقا،حققفيما

و"رسائل"الفقهو"رسائل"الثلاثالمسائلتحقيقو"""العبادةكتاب

...التفسير"

عنهاطبعتالتيمبيضاتهاعلىنعثرلمالكتببعضأن9-

وعلىالمطبوعاتعلىالاعتمادفكان"،الكاشفةو"الانوار"!"التنكيل

عليها.عثرناالتيالمسوداتبعض

الموسوعة،هذهفيالعملأثناءفيجهتناوالتيالصعوباتأهمهذه

العظيم.العلميالعملهذاإكماللناويسرذللهاالذيللهفالحمد

الفريقأعضاءلكلبالشكرأتقدمالموجزةالتقدمةهذهختموفي

هذاعلىالموسوعةهذهإخراجأعباءتحملالذيلإداريووالفنيالعلمي

تحملهاعلىالخيريةالراجحيسليمانلمؤسسةوكذلك،المرضيالنحو

الحرممكتبةفيالكرامللاخوةأيضالشكرو،المشروعهذاتمويلأعباء

كثرتهاعلىالتصويرطلباتوتلبيتهمأريحيتهمعلىالشريفالمكي

،باجودةاللهعبدبنمحمدالدكتورمديرهابالذكرخصووتكررها،

اللهيبيحامدوالاستاذ،المخطوطاتقسمفيجميلبنعادلوالاستاذ

التصوير.قسممدير

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيدلهوالحمد

!هحرده!



نبمالثالقس!ا

لعلامةافمتخاتزجمظ

محلأإ!
ألمج!





المعلميترجملأ4الثانيالقعر

الأولالمبعث

المثلمبممصادرترجمة

37

وقدوتفصيلا،اتساغاويزيدها،جمةالتريثريالعلمجمةترمصادرتعدد

قلما،عديدةأنواعْافشملت،المعلميالشيخترجمةمصادراللهبحمدتعددت

هناوسنعرضالقضاب،تشتكيكانتمابعدالترجماتمنكثيرفيتجتمع

:الافادةوطريقةمنها،أفدناهالذيوماعنها،نبذهيونذكر،الانواعلهذه

نفهعنكتبهما-1

يتعلقمماوالكتابةبالتأليفيخصهأنالشيختعمدماهناونقصد

ونبذة،ذاتيةترجمةأشياء:عدةالصددهذافيكتبوقد،وحياتهبشخصيته

وصففيوورقات،ووصيتهوعقيدته،أبيهعنقيدهاالمعلميالنسبفي

مكة.لىإرحلتهووصفالادربدعندحاله

نقففلمالمعلميالنسبسوىالكتاباتهذهعلىوقفناوقد

أنهإلاالمادةحيثمنكاملايكنلموانعليهوقفناماوبعض)1(،عليه

.مفيدةجيدةمادةيمثل

المتبادلةالشحضيةالرسائل2-

الشيخمنرسالةسبعينمنأكثرعليهاوقفناالتيالرسائلعددبلغوقد

معارفه،أوأقاربهمعالشخصيةومنها،العلميةفمنهاأنواععلىوهي،واليه

.الاغراضمتعددةأخرىورسائل

22(.9210-)3/:"الحسنالثاناء"نشرفيالوشليمنهنقل1()
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لنتعرفكناما،الشيخترجمةفيثريةجيدةمادةالرسائلهذهوقي

وأعنهاالنقلعندذلكوسيظهر،الرسائلهذهعلىالوقوفلولاعليها

إليها.الاشارة

ومؤلقاتهالشيخكتب3-

كتابا،وعشرينمئةجاوزتإذالعددحيثمنالشيخكتبكثرةعلى

يكنولم،كتبهعنولانفسهعنالحديثمنفيهايكثريكنلمأنهغير

،احداثمناكتنفهاوماتأليفهاملابساتعنيكشفبمامقدماتهافييتبسط

فيماسواء،الشيخحياةمنومواقفمحطاتعنمفيدةإشاراتفيهانإلا

غائبةكانتأمورتحديدأو،بهمرتالتيالاحداثبعضأو،بكتبهيتعلق

التأليف.مكانتحديدأوالمصدر،مفقودةأوالترجمةعن

ومذكراتهمجاميعه-4

ماكلويقيديكتبفكاننيسا،وصاحبالهوالدقاترالقلمالشيخاتخذ

بعضيكتبهمماوكانالفوائد،منعليهيعثرأوبالهعلىيخطرأولهيعن

وأ،شعارهأو،مذاكراتهأو،مقتنياتهأوولدهأونفسهعنالمعلومات

الشيخبترجمةتتعلقصالحةمادةعلىوقفناوقدوغيرها،العلميةخواطره

متفاوتة.بأحجامدفتراثلاثينعلىعددهايزيدالتيالدفاترهذهفي

المحققةالكتبمقدمات5-

وقد،المهمةوالمراجع،الضخمةالعلميةالكتبمنكثيراالشيخحقق

وقدالاخر،فيواقتضببعضهافيأسهب،الكتبلهذهمقدماتكتب

فيوطريقتهالشيخعنالمفيدةالمعلوماتبعضالمقدماتهذهحوت
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هذهفيومعاناته،العملفيومساعديهوأقرانه،العلميةوصلاته،التحقيق

منطويلادهراأمضىقدأنهنعلمحينالامرفيالاهميةوتكمن.المراحل

لىإ1345سنةمنالتحقيقعلىالعملاستمرفقد،الوظيفةهذهفيحياته

عاما.أربعينمنأزيدفهذه،1386سنةوفاتهحين

تلاميذه-6

،4231سنةسلفكماالمشروعفيوبدأنا،1386سنةالشيختوفي

منعددإدراكفإمكانيةوعليهعاما،أربعيننحوموتهعلىمضىفقدوعليه

علىالتعرفالتاريخذلكمنحاولناوقدجذا،واردةمعاصريهأوتلاميذه

جمةترمصادرمنمهمكمصدرمنهموالإفادةبهموالاتصالتلاميذه

الكريمعبدبنمشرفالعالمكالشيخ،منهمعددلقاءمنفتمكنت،الشيخ

الشيخعنلقاءمعهوسجلت،4281سنةبيتيفيزارنيوقدالمحرابي)1(

مكةفيالتقيته،الخراشيالكريمعبدالاستاذومنهم.شريطفيالمعلمي

بعضعنجابوالشيخعنفيهاتحدثمطولةجلسةمعهوجلست

الله،رحمه)2(المعلميالرحمنعبدبناللهعبدالاستاذومنهم.أسئلتي

مدةبعدحاولتئممعها،متعاقداكانحينالحرممكتبةفيالتقيتهكنت

سنةوتوفي،بذلكتسمحلمالصحيةحالتهنإلامرارابيتهفيبهاللقاء

4281.

اللهرحمهالشيخمعوذكرياتترجمةليأرسلمنتلاميذهومن

.(5191)3/:"اليمنفيومعاقلهالعلم"هجركتابفيترجمته(1)

.(0271)3/دا:العلم"هجرفيجمةترله2()
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بنمحمدلشيخوالمعلميمحمدبنالرحمنعبدبنمحمدكالشيخ

)1(.المعلميمحمدبنأحمد

بنعبدالوكيلشيخناوسمعهراهلكنعليهيتتلمذولمأدركهوممن

لكتابتقريظفيهاالمعلميبخطورقةأعطانيوقد،الهاشميالحقعبد

ببعضوحدثني"،الصحيحينمسند"الهاشميالحقعبدالمحدثوالده

يذكرها.التيالمواقف

عنهمونقلومعارفهتلاميذهلقيممنالباحثينمنغيريوهناك

اللهوعبدالكنوي،عثمانمحمدالتلاميذ:هؤلاءومن،منهمواستفاد

هما.وغير،لحكميا

لهترجمتالتيلمقالاتواالكتب7-

حيثمنتتفاوتوهي،والرجالالتواريخكتبمنمجموعةوهي

للوشلي"لحسناالثناء"نشرأقدمها،المعلومةوثراءوالدقةالاصالة

فيومعاقلهالعلام"هجراخرهاومن،كثيرةفوائدمنهوأفدت(1356)ت

فينشرالمعلمياللهلعبدمقالالمقالاتومن(.4421)تللأكوع"اليمن

"."التنكيلكتابمقدمةفينشرثم،1386سنةلحجامجلة

!!!

الشيخاخت)ابنالمعلميلقادرعبدبنالرحمنعبدالكريمالشيخمنطلبتوقد(1)

ذلكلىإفبادر،الافاضلهؤلاءمرالتراجمهذهخضرفييسعىان(المعمى

ليئ.!أرسلهاثممشكورا،
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الثاثبمالمبعث

(1)ونشأتهومولده،ونسبهاسمه

41

ونسبهاسمه*

بنبكرأبيبنمحمد)2(بنعليبنيحيىبنالرحمنعبدهو:

)3(.اليمانيالعتميالمعلميحسنبنمحمد

ياء،اخره،الميموكسرالمكسورةاللاموتشديدالعينبفتح:والمعلمي

.أجدادهأحدلىإنسبة

بكرأبيلىإنسبهميعودهلخلافالمعلميالنسبفيوقعوقد

المؤرخساقفقد؟بجيلةقبيلةلىإاممرةتيمقبيلةمنوهوالصديق

)1(

)2(

)3(

لمجمةالتروهذه،لنفسهجمةتركتبأنهالشيخترجمةمصادرمبحثفيذكرت

ونسبهاسمهعنفيهماتكلم،ورقاتأربعسوىمنهاالشيخيكتبولم،تكتمل

لتصلية:ولحمدلةبعدأولهافيوقال..فيهترقىوكيف،للعلمطلبهوبدايةونشاته

احد،عليهايطلعلانعلى،ليإالإخوانبعضلرغبةاكتبهاترجمتيفهذهبعد،"اما

وصدرناهبصغيرينقوسينبينجعلناهمنهاسننقلهوما.داموتيبعدتنشرأنوعسى

".الشيخ"قال

ضبطوهذا،الثانيالاسمفيوفتحها،الاولفيالحاءبضملشيخضبطهاهكذا

":العلم"هجرفيالاكوعإسماعيلشيخناذكروقد.اليمنمناطقبعضفيمعروف

"سمعت:قاللحاء،واالميمبضمهكذايضبطالشوكانيالإماماسمأن225(41/)

نجدفيشائعالاستعمالوهذا،لهالمعاصرينشيوخهمعنشيوخيبعضمنذلك

...".اليمن

ووصايا.ومقيداتمجاميععدةفيالشيخبخطمقيدالتمامبهذاالاسمهذا
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لآنسب(1)"لحسناالثناء"نشركتابهفي(1356)تالوشليإسماعيل

الصديق،بكرأبيلىإنسبهمورفع،المعلميالشيخترجمةفيالمعلمي

بنصالح"بن:السالفنسبهلسياقإكمالاالشيخترجمةفيفقال

بنقاسمبنالقادرعبدبنإبراهيمبنعليبنأحمدبنالرحمنعبد

وهوب"عواجة("،المقبورالمعفمالحسينبنعليبنسليمانبناللهعبد

بنالواسععبدبنالمثنىبنعليبنأحمدبنوالحكميالبجليأخو

بن...النقشبنديعلانبنإبراهيمبنأحمدبنالحفيظعبدبنصالح

بنالمأمونبكرأبيبنالمباركبنعليبنالملكعبدبنعلانبنخليل

بنيوسفبنيونسبنالدينعفيفبنحسينبنطاهربنمحمد

أبيبنالرحمنعبدبنمحمدبناللهعبدالعتيقأبيبنعمرانبنإسحاق

)2(."عنهاللهرضيالصديقبكر

المعلمي،الرحمنعبدالشيخخطمنالوشلينقلهالنسبوهذا

صحته.يرىكانأنهفالظاهر

)يعنيالترجمةصاحبساقهالنسبهذا"وصورة:الوشليقال

أجدادهلاحدلإجازةمتضمنوالنقل،والدهعنلهناقلابخطه(المعلمي

لفظه:ماقالالعلامةوالديبخطوجدتقد:ذلكوصورة،الاعلين

المسلميالموقريأحمدبناللهعبدالفقيهالعلامةسيديبخطوجدت

إجازةمنالموقريحسنبنأحمدالعلامةشيخناخطعننقلت:قال

الولدأجزتقدفيها:قالالمعلمييحيىبناللهعبدالفقيهلتلميذهجعلها

)1(.)3/921-022(

النسب.هذاتدريجفيينظر:الاصلهامشفيجاء:لكتابهامشفيجاء)2(
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الصديقإلىالنسبساقثممحمد.بنيحيىبناللهعبدالعلامةالفقيه

عنه.اللهرضي

ينتهيوإليه،الرحمنعبدبنصالحبنحسنابنهوهذاومحمد

(".الترجمةصاحبنسب

أسرةلدىشائعامشهوراكانالصديقبكربيألىإالنسبوهذا:قلت

صنعاء)1(،لىإانتقلواممنأوالطفنقريةفيكانواممنسواءالمعلميال

الرحيمعبدبنمحمدالشيخمنرسالةفيجاءماذلكشواهدومن

الشاعر)2(:بقولصدرهافقد0136سنةمؤرخةالشيخلىإالمعلمي

ورونقنورالصديقمنعليهأصلهمرةبنتيمبنيمنفتى

اللهرضيالصديقبكرأبيلىوإتيم،قبيلةلىإالنسبةفيواضحوالبيت

عنه.

لانسبأنورجحالرأيهذاعنرجعالمعلميالشيخلكن:قلت

كتابعلىعلقهفيمابهذاصرحوقد،بجيلةقبيلةلىإيرجعالمعلمي

"بجيلة:اللهرحمهقال)3(.الجيممعالباءحرفعندللسمعاني،""الأنساب

كمامنهمعك،بناللهعبدبنغالببنسمارةبنعيسبنيمنبطنعك:

وهو،الصالحالبجليحسينبنمحمد65(:)ص"الاصحابطرفة"في

اسمهأخوله".البجليبنو"إليهللمنتسبينيقال،اليمنفيجدامشهور

بخطه.لدياوراقفيالمعلميالقادرعبدبنالرحمنعبدالشيخذكره(1)

358(.)ص!المتبادلة"الرسائل)2(

)7(.حاشية87(/)2)3(
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وإلى،الناستعليمهلكثرة؛"ب"المعلميعرف""حسينأبوهماوكان"علي"

ينتسبالذي،المعلميالحسنبنمحمدجدناينتسبهذاحسينبنعلي

انتهى.."المعلميبنوعشيرتناإليه

ميمثمفوقمنالمثناةوسكونالعينبضم""عتمةلىإنسبة:والعتمي

زبيد)1(.أعمالمنوصابجبلفيحصنوهو،مفتوحة

ولادته*

أواخرفي"ولدت:ترجمتهفيالشيخقالفقدومكانهاولادتهوقتأما

منالطفن)2(عزلةمنالمحاقرةبقرية،لفووثلاثمائةعشرةاثنتيسنة

فيصنعاءلولايةالتابعآنس)3(قضاءمنعتمةناحيةمنرازحمخلاف

".اليمن

ولدأنهمنالحديثةوالدراساتالكتببعضفيمذكورهوفماوعليه

تصحيف.انهأو،بصحيحليس1313سنة

نشاته!غ

وقد،صالحةوبيئة،وعلمصلاحبيتفيصالحةنشاةالشيخنشا

،(576)3/:وقبائلها"اليمنبلدانو"معجم82(،4/)":البلدان"معجمانظر(1)

.(4101)2/":اليمنيةوالقبائلالبلدانو"معجم

فيهالغةوهي"الطثن"،بالثاءموضعفيالشيخوكتبها،مفتوحةفاءثمالطاءبضتم)2(

بالفاء.لمشهوروا

ذمار.مديعةمنالغربيالشمالفيواسعةمنطقةوهي،العونوكسرالهمزةبمذ)3(

9(./1):"اليمنيةوالقبائلالبلدانمعجم9
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وكانا،والديكفالةفي"وبيت:فقالالبيئةوهذهالنشاةهذهعلىالشيخنص

".والصلاحالتدينعليهايغلببيئةوهي،البيئةتلكخياومن

درسهاالتيالعلومهيوما،فيهتدرجوكيف،للعلمطلبهطريقةذكرثم

:فقال

طريقةوكانت.والديوعلىعشيرتنا،منرجلعلىالقرانقرأت"

فيالدرسيحفظأنأيموقتا،حفظااللوحفيالقرانتحفيظ:القراءة

إلاذلك؛بعدعنهيسأللاثم،الثانياليومفيحفظهيعيدثمالاولاليوم

أحد،لكلومساءصباحايومكلالمصحففيالقرانبتلاوةالالتزام

القراءةجهةمنمتقنةكانتقراءتيفانحال،كلوعلىلكبر.بعدحتى

والكتابة.

أبيكانحيثالريميبيتلىإبيأمعذهبتالقرانأختمأنوقبل

بهم.ويصليأولادهميعلمهناكيمكث

يحيىبنمحمدالاكبرأخيكانحيث)1(الحجريةلىإسافرتثم

مكتبفيشركتوهناك.الشرعيةالمحكمةفيكاتبااللهرحمه

التركية.للغة1ولحسابواوالتجويدالقرانفيهيعلمكانللحكومة

مرضيطالشديدا.مرضاأثنائهافيومرضتمدةهناكفمكثت

فيليوكان.تمرضنيلجيرانامنأرملةبيتلىإأخيفحولني

أنهزعم1ءدوفوصفبطبيبمرةأخيفجاءمستمر،إسهالمرضي

تسقينيهأنممرضتيفامتنعتكأسفيبالدواءفجيء،بطنييصفي

نأعسىيصفيالذي1ءفالدو،يومكليتصفىبطنه:قالت؛وأهرقته

انظرمترا.كيلو05عنهاتبعدتعز،غربيتقع،مقبنةفيبلدة،الجيموفتحالحاءبكسر(1)

للمقحفي.422(1/):"اليمنيةوالقباللالمدن"معجم
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فصارتبسفوف،فجاءبالصلاحيوصفكانرجلاليدعتثم،يقتله

".العافيةاللهورزقني،السفوفذاكمنتعطيني

لمالتيالتعلمفيالأولىالمرخلةالحدهذالىإالمرخلةهذهتعتبر

لمالشيخأنوالظاهر،الحسابومبادئلقرانوتعلموالكتابةالقراءةتتعد

.عديدةلدلائلعمرهمنعشرةالخامسةجاوزقدالمرحلةهذهفييكن

الحجريةلىإوالدهقدومحينمنللعلمطلبهمنالثانيةالمرحلةبدأتثم

:قال،اللهرحمهالشيخكلاممنواضحوهذاالنحو،لدراسةوتوجيهه

فيأقرأعماسألني.مدةهناكومكثلزيارتنااللهرحمهوالديجاءثم"

المكتب،فييدرسلاانهفاخبرنهفالنحو؟:ليقالثم.فاخبرتهالمكتب

فكانالنحو،فيدرسالييقررأنخيكلمثم.أخيكعلىادرسه:فقال

أسبوعيننحوذلكاستمر."الكفراويشرح"مع("الاجرومية"فييمرئني

النحو،منالايامتلكاستفدتهالذيمادريولا.والديمعسافرتثم

النحو.كتببعضالطريقفيفاشتريت،إليهاتجهترغبتيأنغير

اللهرحمهالريميمصلحبنأحمدوجدتالزيمي()بيتوردتولما

كانوقدلدين،حميديحيىالامام]معقل[)2()1(شهارةمنعادقد

وشواهدقواعدفيهاكرِاسةمعهوكانتالنحو،طلبهناكتعاطى

وأاياتإعرابونحاولنتذاكر،أوقاتناعامةوكنافاصطحبنا.وإعرابات

وكسرها،الثينبفتحالعامةوتنطقها68()7/:"العروستاج"فيكماالشينبضم(1)

لهممعقلاالزيديةأئمةمنكثيراتخذه.صعدةمحافظةفيباليمنعظيمحصنوهو

":العلمو"هجر882(،088-1/)":اليمنبلدان"معجمانظر،لتحصينه

/2(5701-0601).

اثبت.ماولعلهاتتبينلمكلمة)2(
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.("النسمفيو"لمالخازنا"بتفسيرينستعينوكنا،أبيات

سنة،نحو"هشامابنمغني"طالعتحتى،تتقوىمعرفتيخذتو

اللهبحمدليوحصلتدفتر.فيالمهمةقواعدهتلخيصوحاولت

شيء،كبيرعلىيحصللمزميليانحالفيبها،باسلاملكةتعالى

".الآلةبمنزلةمنيوكان

وقد،العلميوتكوينهالشيخنشأةمراحلأهممنالمرحلةهذهوتعد

ومن،وقراءةوتطبيقادراسةالنحوبعلماهتمامه:الأول،أمرينفيبدت

.واقبالبرغبةإليهواتجه،بكليتهالعلمهذاعلىأقبلأنهالواضح

فيوفهمهالنحواستوعبقدفإنهوالذكاءالذهنيالاستعداد:الثاني

اتجهثم،الاسبوعينتتعدفلم،أخيهعنددراستهتطللمبحيث،وجيزةمدة

بنأحمدشيخهكلاممنيأتيمابدليل،فيهوالبحثالقراءةلىإبنفسه

المعلمي.محمد

منجديدةمرحلةلىإالتأسيسميةالمرخلةهذهبعدالشيخانتقلثم

درسحينوفقوقد،والفرائضالفقهعلمقراءةلىإالانتقالوهي،العلم

بالتبحرالشيخوصفهوقد،المعلميسليمانبنمحمدبنأحمدالشيخعلى

سيأتي.كماالعلمفي

الشيخ:قال

علىلاقرامدةهناكأبقىأنوالديورأىالظفن،بلدنالىإذهبتثم"

وكانالمعفمي)1(،سليمانبنمحمدبناحمدالجليلالعلامةالفقيه

.(1265)3/":العلم"هجرانظر(01340)تالمحققينالعلماءمن(1)
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ولمجهتنا،لىإبعلمهعادثم،طويلةمدةبزبيدمكث،العلمفيمتبخزا

قليلا.إلاعلمهمن1يستفيدو

لىإوذهبتمخطوطا"النوويمنهاج"كتابوالديكتبمنفأخذت

فبعد،عليهيقروونعشيرتناأبناءمنجماعةإليهيختلفوكان،الشيخ

قلت:تقرأ؟أنتريدكتابأيفي:قالخبريخبرتهوعليهسلمتأن

فشرعتأقرأ،أننيأمردوريجاءلماثم.فوجم"النووي"منهاجفي

منيتناولاسطراقرأتنفبعد.لييستمعوهو""المنهاجخطبةأقرأ

أحد؟علىالدرسهذاصححتهل:ليقالثم،فيهونظرالكتاب

ليسلا،":قالقليلا.:قلتالنحو؟فيقرأتفهل:قاللا.:قلت

وكررها.،("بقليل

ذلك،يعجبنيفلم،"المنهاجفيالقراءةتريدأنكأولاأخبرتني:قالئم

يبدأأن"المنهاج"فييقرأأنيريدالذيالعلمطالبعلىأنأرىنيلأ

أكسرأنكرهتلكن،الفهممنيتمكنحتىالنحوبدراسةذلكقبل

فاردالإعرابفيتخطىوطبعا،القراءةفيلكاذنانفرأيت،خاطرك

أولا،النحودراسةلىإاحتياجكلىإبنفسكفتنتبهذلكفيكثرعليك

،بالحركاتمضبوطالكتابأنفظننت،تخطئلمقراتلماولكن

بعضعلىالدرسذاكصححتقدلعلك:قلتمضبوطغيررايتهفلما

بالواقع،فأخبرتهالنحو.درستقدأنكعلمتذلكنفيتفلماالعلماء،

معرفتكحالكلعلى:فقال.مرتبةدراسةادرسهلمالحقيقةفينيوأ

هؤلاءمعلكيتيسرعندماوتحضر(""المنهاجفيفاقرأ،جيدةبالنحو

النحو.فيدرسهمفي

السابقةلمعرفتيجداليفتيسرتالفرائضفيشيئاعليهدرستئم

".لحسابابمبادئ
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بينهماوكانالمعلمي،محمدبنأحمدبشيخهالمعلميانتفعوقد

علىتدلباوصاف(1)الرسائلتلكفيشيخهوصفه،عديدةمراسلات

وغيرهالحديثفيعامةإجازةأجازهوقد،السريعةلمعيتهوالمبكرنبوغه

إجازتهلىإوأشارعاما،وعشرونثلاثةوعمره1335سنةالعلمكتبمن

بها.الشيخاعتدادعلىيدلمما")2(الحسنالثناء"نشرفيالوشليهذه

بنمحمدبنأحمدشيخهمنإجازتهنصهنانسوقالفائدةولتمام

المعلمي:سليمان

الستجيالرتج!إلمحه

سيدلىإموصلاسببالكونها؛الدينمنالرو]يةجعلالذيللهالحمد

عنلهالصيانةحصلتايضاوبذلك.العالمينربلىإبلالمرسلين

لىإتسندلمفائدةكلإن:قيلحتى،المبطلينوانتحالالغالينتحريف

المنتسبين.فيابوهيعرفلاالذيالمنبوذكالطفللقيطةفهيصاحبها

النبيينخاتممحمدربنالىإوواسطتناسيدناعلىلسلامووالصلاة

وبعد:.جمعينأوأصحابهالهوعلى

ومضىالزهاد،بينعملهامضىالتيالاجازةالإسنادطرقجملةمنفإن

حثيثا.سعياطلبهافيوسعواوحديثا،قديمابهاالعمل

يحسنهابانهظنهلحسنهلهاوبهاأحقهومنالحقيرمنالتمسهاوقد

فالامر.ذروتهالىإالرقيلسببكالسلمبأنهلحقيقةوارجالها.ومن

سوىفضيلةفيهليس،بالسلمامرالسطحلىإالارتقاءعلىالمقرر

إليه.المنسوب"عمرولمامنكالو]وفهو،عليهالصعود

عليه.الثناءمبحثفيسياتيكما()1

)2(/3(.)221



11لعلاملأ1أثارادالمدخل

لمج!أخبركماالاخبارصحيحفيردةوالدونعنالاعلىروايةولكون

مطلوبهلىإالطالبأجاب=الداريتميمعنلجساسة)1(ابحديث

وأ،وموتهلحياتهتدركهلحةصادعوةلرجاء،مرغوبهعلىوساعده

وكاتبا:متلفظافأقول.وذريتهعقبهتدرك

لهالنطيرفيالوقتبهذاهوالذيوالنحرير،الكريمالعالمأيهاأجزتك

منقولمندرايتهوتنفعروايتهيجوزمابكلعامةإجازة،عديم

عندالمقررالمعتبربشرطه،البريةربلىإيقربماوبكل،ومعقول

الاثر.أهل

والاحزابوالادعية،والنبويةالقرآنيةالاوراديرويأنلهوأجزت

الردتة.الظنونيزيلبياناالإسنادطريقيبينوأن،الصوفية

العلامةبنالرحمنعبد:الوجيهالفقيههوذكرنالمنالاجازةوتلك

والعلامةالجليلالسيدكذلكأجازنيكما،المعلميعليبنيحيى

جمالالنحريروالشيخ،الاهدلحسنبنمحمدبنمحمدالحفيل

داودبنعباسالوليوالشيخ،المزجاجيأحمدبنعليالاسلام

،الاهدلالبطاحإبراهيمابنالصديقالمحققوالسيد،الزبيديالسالمي

خلاما،الزبيديالسلاميالعباسبنداودالشيخعنأخذهمبطرق

ذلكأخذكما.المذكورينشيخفهوالمزجاجيأحمدبنعليالشيخ

سليمانبنالرحمنعبدبنمحمدلجليلاالسيدعنداودوالشيخهو

.الاهدل

وصىوبما،يعنيلاماتركمنمشايخنابهوصانابماالمجازوأوصي

اوتولذينوصئا>ولقد:تعالىبقولهوالاخرينالأولينخلقهبهالله

.(2492)مسلماخرجه)1
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.[131]النساء:(دلةاتقوأنإياكئموقتل!خمنالكنف

له.وتسهلذكرانولاديومشايخيينسىولاالدعاءمننيينسالاوأن

التوفيق.وليواللهأملهالخيرفييحققأناللهنسأل

ذكرهكلماوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلىالعالمينربللهلحمدو

.الغافلونذكرهعنوغفلالذاكرون

محمدبنيحتىينسليمانبنمحمدبنأحمدبقلمهوكتبهبفمهقاله

امين.عنهماللهعفاالمعلميصالحبنالحسنبنمحمدبنأحمد

أحدرمضانشهرمنبقيتليلةعشرةلإحدىالائنينيوملتحريرو

هجرية.قمريةالالفبعدوئلاثمائةوئلاثينخمس1335سنةشهور

الشيخ:قال

("الريميبيت"لىإرجعتبلالمذكور،شيخناعلىتيقراءتطلولم"

مسائله،أحلالفرائضفي"الشنشوريةالفوائد"كتابعلىنكببتو

وتطبيقها.امتحانهائمخلهاحاولوأخرىمسائلوافرض

الادبكتبوبعض("لحريريا"مقاماتكتابوالديكتبفيوكانت

الشعر.قرضحاولتئمبها،فأولعت

النحومنشدوتهبماوأعجبلحجريةبامقرهمنأخيجاءثم

فقدمت،يستقدمنيكتبثم.وتركنيالحجريةلىارجحثم،لفرائضو

مجالسبعضمعهحضوريإلافيهاأستفيدلامدةهناكوبقيتعليه

(".الفقهفيهانتذاكر

51

مقامهأثناءفيقيدهالهأبياتا)1(الشيخمجاميعأحدفيوجدتوقد

]4041[.رقم)1(
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بنىلماالحجريةقضاءفيوأناللحقير":قال،عرضتلمناسبةبالحجرية

المذكور،القضاءمركزفيدارهالطيارعمرالشيخوقفأمينالقضاءمفتي

الذبحمنالولائمفياليومالناسعادةعلىأوكرالثانيةطبقتهاأتمفلما

فحصلفحضرنا.المولمبيتفيللسمرالناساجتماعثماللحم،وتفريق

قلت:بها،أفهولمتجلتفار،مفرطازدحام

المشيدالقصرمتانةتفوقداراالوقفأمينالمفتيبنى

والبعيدالقرابةذيإليهاليلاللناسداعياوكرو

للقعودمحلاوأظفرنافجئنادعواالذينفيوكنا

الورودلدىكالوحوشنزحزحورصترصفتكماتزاحمنا

عمودبلاالهواءفيثبتنازالتالاخشابتحتنامنفلو

اللحودضمعنالإعفاءبهااكتفاءيمنحناالرحمنعسى

المسجدلرحبةبابفتحأرادالوقفأمينإن:ليقيلوقدأيضاوقلت

الامانة:عدمالامينفييطنوكان،حاجةلهوليسالسور،بهاالمحيط

حابقولإفسادكقاصدبابفتجالوقفينوىقالوا

"باببدونبالخروجرضينالكننفعبغيرتضييعفقلت

الشيخ:قال

وعين،الزيديةلىإصارقدوقتهاالقضاءوكان،عتمةلىإرجعتثم"

هووكان،القاضيفلزمت.للقاضيكاتباالريميمصلحبنعليالشيخ

اسفمعمرا.فاضلاعالمارجلا)1(المتوكليحيىبنعليالسيد

.(6521)3/:"العلمهجر"انظر(1)
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وولي،عزلثم.إجازةمنهطلبتولاشيئاعليهأقرألماذ،لتقصيري

ركان،مدةعندهوكتبت(،)1الذاريعليبنمحمدالسيدبعدهالقضاء

(".علمهقلةعلىكريماشهمارجلا

،الذاريعندكاتباالشيخفيهعملالذيالوقتلنايحددماوجدناوقد

بذلكصرحفقدعاما،وعشرونثلاثةوعمره1335سنةفيذلككانفقد

كنتانيذلكومن":قال)2("الثلاثالمسائلفيالكلامتحقيق"كتابفي

أكتبذاكإذناو"،ب"الربوعالمعروفبمركزها""عتمةببلدتي35)3(سنة

الإماملىإرسولاأرسلقدوكان،الذاريعليبنمحمدالسيدلحاكمها

نأليخطرالقلعةأمامجالسيوماأناوبينا.لرسولفأبطأمحمد،بنيحى

لىإنظريفصوبت،القلعةتحتمنحينتذسيمرينتظرهالذيالرسولذلك

".المكانذلكمنماراالرجلبذلكوإذا؛القلعةتحت

أنواعوتلقيهباليمننشأتهفيالشيخبهامرالتيالمراحلهيفهذه

ثم،لحساباوعلموالتجويد،والقرآن،والكتابةالقراءةتعلممنالعلوم

الشافعي،الفقهثم،فيهوبراعتهمدةأقربفيإياهوحذقهبهوالاهتمامالنحو

للشعر.وقرضهالأدببكتبولعهثملمسائلها،وحلهلهاواتقانهوالفرائض

والادبباللغةعنايتهمدىومجاميعهالشيخدفاترلناكشفتوقد

عتمة،منهابلدانعدةعلىالدينحميديحيىللامامتولى،العلمفيمشاركةله(1)

956(،)صالنظر""نزهةانظر(41340)تضده،الشكوىكثرتلماالإماموعزله

661(.)2/":العلمو"هجر

361(.)ص)2(

.1335سنةأي)3(
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وصرفيةنحويةكثيرةوتقييداتشتىفوائد[4014]المجموعففيو]لشعر،

وقصيدةالشنفرىولاميةالسبعالمعلقاتمنهابرمتهاوقصائد،دبيةو

كثير،وغيرهاشمسعبدبنالمنذرلاختومرثيةالجلاح،بنلاحيحة

المتقن.الدقيقبخطهقيدها

بل،اليمنفيإقامتهإبانمكتوبالمجموعهذافيماكلأنجزمولا

لدىإقامتهحينالاخروبعضهاليمنفيمكتوببعضهأنالواضحمن

فييعداأنيمكنبلكبيرابينهماالزمنيالفاصلفليسذلكومع،الادريسي

عاماوعشرونخمسةوعمرهالادريسيلىإارتحللانه؛واحدةزمنيةفترة

فقط.سنواتخمسعندهوبقي

وعنايته،الشيخاهتماممحلكانتبأنواعهاالعربيةفنونأنفالمحقق

تفننهمع،مبكرةسنفيبعديزللموهوقويةملكةذاوأصيحفيهابرعوقد

وغيرها.لحسابواوالفرائضكالفقهالاخرىالعلومفي

!!!
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الثالثالمبعث

يرحلاتهالشيختنقلاق

55

لىإوالثانية،الادريسيلىإرحلتهلىالاو،رئيسةرحلاتثلاثللشيخ

ذلكتخللوقدبها،واستقرارهالمكرمةمكةلىإرخلتهوالثالثةالهند،

خبرها.تفصيلوهذاواندونيسيا،عدنلىإانتقاله

(1431-1)337(1الإد!شمي)الىالرحلة1(

،الذاريعليبنمحمدللسيدكاتبايعملالمعلميكان1335سنةفي

الدين،حميديحيىالامامقبلمنعتمةعلىوقاضياعاملاالذاريوكان

منه،الناسشكوىكثرتبحيثأحكامهفيلجوروابالعسفوصفوقد

والكرمبالشهامةالذاريعلىعلميالمأثنىوقد)2(،يحيىالامامفعزله

وغيرهاعتمةفيالذاريولايةقبلالقضاءوكان.العلمبقلةوصفهأنهإلا

الادارسةدولةمؤسسةإدريس!:ابناحمدالسيدابنمحمدبنعليبنمحمدهو:(1)

وطمحبمصر،الازهرفيتعلم.فاسمنأصله،3912سنةولدوعسير.صبيافي

بهمفوثب،كثيرونفاتبعه(إدريسبن)أحمدجدهطريقةصبيافيفنشر،السيادةلىإ

تفلح.فلام،لقتالهلجيوشاالتركحكومةفجهزت(،1327)سنةحكومتهاعلى

،الحديدةعلىلحربابعدواستولى.سلطانهنطاقواتسع)عسير(بلادوامتلك

بينوكان.لجانبينامصالحتامينعلىسعودالالعزيزعمدالملكمعوتعاقد

الحجاز،فيعليبنحسينوالشريف،اليمنفييحيىالامام:قويينعدؤين

جوادا.شجاغاحكيماًمدبراوكان.1134سنةتوفيانلىإومنعةعزفيواستمر

للزركلي.3(340-30)6/:""الاعلاممنملخصة

.(1)حاشية(53)صسبقماوانظر66(.21/):"العلم"هجرانظر2()
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المتوكل،يحيىبنعليهوالقاضيوكان،الشافعيةمذهبعلىالسنةلىإ

اتفاقيةبعدالزيديةلىإالقضاءآلثم،والفضلبالعلمالمعلميعليهأثنىوقد

تعيينبموجبهأوكلو]لذي،الدينحميديحمىوالامامالعثمانيينبيندعان

يحيى)1(.الاماملىإالاقاليمقضاة

أئمةلحكمالمعارضينمنكاناللهرحمهالمعلميأنيظهروالذي

والعسفالظلمماراتلحاكمهاكاتباباعتبارهلهوظهرت،الزيدية

القصائدينشئبدأولذلك،المعارضةهذهفاستحكمتالسنةعنوالخروج

"قبل:بقولهوصدرها1335سنةنشأهاقصيدةففي،منهمالتشكيفي

بنعليبنمحمدالسيدلىإشكوىوموضوعها،"الادريسدلىإتوجهي

الائمةحكمتحتالتياليمانيةالبلادعنالظلملرفعالإدريسيأحمد

ومطلعها:.الزيدية

العدعادلياالحكمفيعادلاوكنالصدعنفاكففالصببقلبظفرت

فيها:ويقول

بالعمدالرفضعصبةمنيطفرهلكيمجتهداالميموناليمناأتى

عقدبلاقهراالاموالأخذواوهمرهائنامناالاحرارأخذواهم

للقرديخضعالليثمناصيحومحارماواستباحواظلموناهم

الرشدعلىوقفناإذكفروناوهمغلظةبالقساوةعاملونافهم

الفرد)2(قدرمنالأعمارإنما:لهمبقولناكفرناإنالناوقالوا

661(.)2/":العلم"هجر)1(

بيتاه48القصيدةأبياتوعدد8()ق!المعلمي"ديوان2()
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نأقبلوالادريسيالمعلميبينعلاقهبهناكأنواضحةدلالةهذاوقي

الادريسيمنكتابالقديمةالعلاقةهذهويؤكد.1337عاممطلعإليهيتوجه

إليهالمعلميتوجهقبلأي1336سنةمحرم6بتاريخالمعلميالشيخلىإ

العلهأخيهبمعيةوصلوأنهكتابالهأرسلالمعلميأنفيهيذكربعام

بسببلهالاعتذارمعريالا،ستينخيهولوالدهأرسلأنهذكرثممحمد(،

البلاد.جدب

هوفها،عليهالقدومفيالشيخيرغبكانالادريسيأنيظهروالذي

علىعاجلابالاتفاقيمنأنالله"ونسأل:السالفةرسالتهاخرفييقول

.(1)"وفاقأحسن

الشيخعزمقويحتىهذهالادريسيرسالةعلىشهرانيمضولم

قوىالذيولعل.الادريسيةالحضرةلىإبلدتهعنالارتحالعلىالمعلمي

حينفانه)2(،الوشليإسماعيلللمؤرخحكاهامناميةرؤياالرحلةعلىعزمه

النبويالمسجدزيارةلىإتوجههأثناءفي1336سنةالمنيرةبلدةفيالتقاه

لما":فقالراها.مناميةروياللزيارةالتوجهعلىلهالباعثالسببأنلهذكر

رؤيا!سي!رأيته1336سنةمنالأولربيعشهرعاشرلعلهالاثنينليلةكان

المسجدفدخلت،كثيرةجماعةوحوله،عرفهلامسجدفيكأنه،منامية

رجللىإفالتفت،أحبكنيإاللهرسوليا:لهوقلت،الشريفةيدهفقبلت

أنشد:لهفقالعنه،اللهرضيالصديقأنهذهنيفيوقع،يمينهعنواقف

:فقال،البيتين

2(.55)ص"المتبادلة"الرسائل(1)

2(.02)3/:"لحسناالثناء"نشر2()
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أثارالعلاولاإدلمدخل1

وأستارحجمبدونهمنوحالالداربكشطتوإنتحبمنزر

زواريهواهلمنالمحبإنزيارتهمنبعايمنعنكلا

اهـ...."النيةفتقوت،انتبهتثم؟سمعتهل:فقالليإلمجيمفالتفت

أشهرتسعةبنحولحجاقبلالبلادمنالمبكرالخروجهذاودلالة

والتوجهلبلدتهالنهائيةالمغادرةعلىأمرهحزمالمؤلفأنفيواضحة

حازماقرارااتخذقدالشيخيكنلموربما،العلموطلبالبلادفيللسياحة

سفرهأثناءفيعندهينزلولمبهيمرلمأنهبدليلالادريسيلدىللاستقرار

عندهينزلأن-متسعالوقتوفي-بامكانهكانوالا،الحجثمالزيارةلىإ

للزيارةالمنورةالمدينةلىإذهبيظهرفيمالكنه،الحجلىإيتوجهثم

لهوجدتوقد.الحجلىإبعدهاتوجهثم،سلفتالتيالرويالتلكتحقيقا

فيها:يقول1336سنةكتبهالحجالىإفيهايتشوقأبياتا(1")ديوانه"في

الحسنىامالهالايامتنجزمتىالاسنىمقصدهالمشتاقيبلغمتى

الغناالروضةهاتيكمفيحواليهساطعالجمالياالنوريشهدمتى

مناامالهالرحمنحققوقديقظةمكةنورأىيترامتى

الركناونستلمالقربىفنغتنمعمادهالرفيعالبيتنبهرمتى

حصنادائماجهلنامنلناتكونشريفةكتبانبتاعأنولابد

تحققنامذنيلهانتمنىنزلولمنيلهالىإاشتقناطالمافيا

تعليقبلدتهمنخروجهحينمحددةتكنلموجهتهأنيؤكدومما

الاولربيعشهر8الخميسليلةكانلماإنه":فيهجاءالشيخبخطوجدناه

74(.)ق)1(
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الوالدلىخبريبلوغأماراتللحقترظهرت(وألف)يعني337سنة

وبرهلطاعتهاللهوفقني،بتوفيقيودعاهعنيورضاهاللهحفظهالعابدالزاهد

5(1(")آمينعمرهمدةعقوقهعنوعصمني

القارئتحفة":كتابهفيالعموديالقاضيذكرهماهذافييقدحوقد

الشيخأوفدالادريسيالامامأن")2(اللامعتاريخاختصارفيوالسامع

قصيدةوقالبهاجتمعوأنه1336سنةبمكةحسينالشريفلىإالمعلمي

.الاتراكفيهاويكفربهايمدحه

طلبغيرآخرغرضلهافالحجالزيارةلىالمعلميرحلةفتكون

بعضوعنديهذاأقول.الادريسيمنتكليففيهاويكون،والسياحةالعلم

منأخشىنيفا،1336العامهذافيحصلتالواقعةهذهكونفيالتردد

الالحاقاتفيلخللأوأوراقهلتداخلإماالتاريخهذاأخباربعضتداخل

أيضا.سهلفالامرحالكلوعلى،حواشيهفيالكثيرة

حسينالشريفولقاءلحجواللزيارةذهبالشيخأنيدلالاموروتسلسل

لىإ1337سنةأولفيتوجهثم(،العموديتاريخفيوقعماصح)إن

وكانالعلماء،فيمعدودأيضافهوحاكماكانوإنوالادرشي.الادرشي

عليهفنزولهالمجتهد("،الامام"لقبعليهويخلعيجلهويعظمهالمعلميالشيخ

لحضرةالدىالمقامبهفاستقر،الشيخرحلةأغراضمنوالطلبللتلقي

منصب.أوجاهأووظيفةلاجللديهاستقرارهولاسفرهيكنولمالادريسية،

41[.0]4رقممجموع)1(

)2(/2(-937.)038



اثارالعلاملأ1إلاالمدخل06

مجاميعأحدففي،الإدريسيلىإقدومهتاريخعلىيدلماوجدتوقد

بنالرحمنعبد....بالتقصيرالمقرالحقيرالعبد"يقول:نصهما)1(الشيخ

عامشهورأحدالطفصفرأواخركانلماإنه...:المعلميعليبنيحيى

بنمحمدالعصر...إماممولانايديبينبالمثولتشرفت(الالف)بعد337

...".اللهأيلدهالحسنيإدريسبنأحمدبنمحمدبنعلي

العلماءيستقطبكانأنهالإدربسدسياسةفيالنظرمنأستنتجهوالذي

المعلميالشيخوكان2(،لها)الولاءاتوحشدإمارتهتثبيتلغرضوالكفاءات

فيبجانبهووقوفهمعليهقدومهمعلىالإدريدحرصالذينالنفرأولئكمن

ولاءوكمسبخبرتهملىإيحتاجالذيناليمنعلماءمنخاصةلجديدةاإمارته

الدين.حميديحمىالإمامضدحربهفيلهعوناليكونواوراءهممن

أسندهاالتيالاعمالبعضتزاحمهبدأتالعلملىإالتوجههذالكن

خارجالمسؤولينلىإوالمكاتباتالقضاةومراقبةالقضاءمنالإدريسيإليه

لىإقدومهمنالامرفيهاشرح)3(الشيخبخطورقاتوفيوداخلها.الدولة

66.]7047[قمجموع)1(

الزعماءمنالوفودأنذكرفقد843(842-2/)":السليمانيالمخلافتاريخ"انظر2()

وذكرهشخصمائتيالواحداليومفيعددهممتوسطبلغربماوالوجهاءوالعلماء

وفدولذينالعلماءمنجملة2(260-50)4/":الحسنالثناء"نشرفيالوشلي

لهمالدنيويةالامورمنيحتاجونهماكلفيبكفايتهمتكفلوانه،الإدرشيعلى

تهم.ئلاولعا

الوثيقةهذهالمؤلفبدأوقد.ورقاتأربعفي[47]70رقمالمجموعفي)3(

الدين،خدمةهوأقصدهماغايةانجميعاتعلمواأناريد"أولا::قاللملحمدلة،با

نضه.ذكرناماوهو.ثانياذكرلم"الشريفةالدعوةهذهوخدمة
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قال-والتخمينالتحليلعنتغنيمهمةوثيقةوهي-وفاتهحتىالادريسي

الشيخ:

عقبفأولالي،-سرهالمقدس-سيدنااستخدامصورةلكمأوضح"

وتدريسالشريفةحضرتهفيللمذاكرةالعلماءمنزلةليمنزلاكانوصولي

بعضكتابةفيبياستعانربماأثنائهافيكانمدةذلكعلىومكثت،الطلبة

أحالوربما،ذلكنحوأورئيسفيتعزيةأولمعاعلىكجواب؛المهمات

(".المشكلةالقضائيةالمسائلبعضليإ

فيها:جاءالعمودياللهعبدالقاضدلىإالمعلميمنرسالةوفي

لىإصباحامجلسين"مسلم"فيسيدناعلىأولابالقراءةمشغولخوكمو"

نحنومذاكرة،المغربدخوللىإالعصربعدمنومساءالظهر،بعد

دروسهم،اختلافعلىالطلبةمعومذاكرة،إسماعيلبنمحمدوالشيخ

".المطالعةمنالطالبعنهيستغنيلامامعالقضاء...ومسألة

،ونشرهالعلملطلبتفرغهومدىاليوميالشيخبرنامجيبينالنصفهذا

فقدلتوليهاكارهاالشيخكانالتيالقضاء"مسألة"إليهمضافالبرنامجوهذا

ومخرجا".فرجامنهالنايجعلأنلىتعااللهنسال":بقولهذكرهامابعددعا

الوثيقة:تلكفيالشيخقالثم

وقد(،1"*ألمعرجال"لىإارسلنيحتى،ذلكنحوعلىلحالايزلولم"

54مسافةعلىعسير،منطقةمنالغربيةلجهةافيتقع"المع"رجالمحافظة(1)

فيالعموديالقاضيعسيرلىإالارسالهذالىإاشاروقدأبهاهمدينةمنمتراكيلو

منصدرالذيلخلافااجل"من:قال893()2/"القارئ"إتحافتاريخهمختصر

سعود".ابنالملكأصحابعلىعسير



أثارالعلامة1ادالمدخل

قدس-سيدناخطابكانكيف-اللهحفظه-الاسلامسيفسيديحضر

فقط.العرضجهةعلىخطابألطفكانفانه،التوجهفيلي-سره

رمضانففي،رمضانشهرودخل،ألمعرجال"منعودتيبعدثم

يتعلقماومنها،بالقضاةيتعلقمامنهاقضايا،عدةحضرتهلىإرفعت

الزشاأخذفيالقضاةإسرافعلىونئهتهالمنكر،عنبالنهي

وضعهاالتيسيدناكتبفيالكتبتلكبعضوجدتوقدو]لنكالات،

،(1)الخسارةبغايةوهولديالانموجودوهوشيءمنهمزقوقد،لدي

بالبابيكونأنالقضاءحصرثم،للقضاةانتباههأسبابمنذلكفكان

ذلك،أستطيعلاأنني:فراجعته،عاكشحسنوالقاضيالحقيروعين

براءةفيغيركاحدعلىنامنلالانناذلك،فتجشمالانأما:فقال

المراقب،لحارسابصفةتكونفأنتوألفوا،ألفوا،قدوأصحابناذمتنا،

أنناثقةعلىوكناخر،برجلاللهيجيءأو،منهمأحدثقةلنايطهرحتى

المشقة.بدوامعليكنرضىلا

)2(،البيتفيبطأوحسن،القاضيترخصحتىالمراقبةفيفبقيت

تعالى.اللهيهيئحتىالقضاءمجلسبلزوم-سرهقدس-سيدنافأمرني

يتأهلحتىمعكميحضرعلي)3(السيديكونذلك:قبلليقالوقد

معنا.يحضرعليالسيدفكان،اللهشاءإنللمركز

المهمةالكتاباتبعضفيبييستعينكانالمدةتلكأثناءوفي

)1(

)2(

)3(

.محررةغير

الشخص.بلداوالوطن:بهيرادوالبيت.إجازةلاخذستاذنأي:ترخص

دونوعمره1134سعةأبيهموتبعدالامارةلىتووقد،للادرشياكبرالابنهو

85(.0)2/":السليمانيالمخلاف"تاريخانظرعاما.العشرين
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لفتحاليمنجهةلىإالسفروقعأنلىإكتمانها،يجب)1(الذي

الهتاريإسماعيلمحمدالشيخكان"حبل")2(وصولناوعند،الحديدة

خصوصمنيعاتبه)3(كتابلسيدناقدمويومئذأشياء،منهتقدمتقد

وأنهمالموتر،فيكانواالذينسيدنافعددالموتر)4(،فيحملهعدم

نفسهباذلىوفلان:فقالالحقير،وعد،منهماحدتركيمكنلاجميعهم

فقالو]حد،كتابكتابةعلىيقدرفماإسماعيلمحمدوأما،للمساعدة

في-سرهقدس-سيدنافخاصمهلنا،يكتبإنهحتى:يحيىالشيخ

لمذاكرةأستصحبهإنما،كاتببصفةأناأستصحبهماوالله:وقالذلك،

ودارمكانا،وصلناإذاولكن،سريةكتابةأو،قضائيةمسألةأو،علمية

هو.تحملهاالكتابةفيوبينهبينيالامر

منزلتيأنلهموبين،بالكتابةالاخوانمساعدةتكلففيخاصمنيثم

أخذلانه؛إسماعيلمحمدعلممنانفععلمهإن:قالحتى،ذلكفوق

حاضرونيحتىلشيخوحمودوالشريفالاسلاموسيفبصفاء،العلم

:العلاماتيجعلوالتحارير،يصدر"كامل"وكان،الهبةرتبحتى

سيدنا-فأمره،معهميمضيلحقيروا،الادرشيحدّام،الادرشيخدام

بدل("الشريفالشرعنائب"الحقير:علامةيجعلأن-سزهقدس

شيء.أشرفهيالخدمةأنمع("الادريسد"خد]م

جميعيأمرالدرستمامبعدفكان،الفقهفيلديهدرسالناجعلثم

ثم،وأفهمهمالدرسلهملاعيدالحقيرلىإيصلواأنلحاضرينا

لتي.ا:لصوابوا،كذا(1)

.هناكمنطقةاسملعلها)2(

كتابا.:والوجه،كذا)3(

.رةلسياا:اي(4)
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منه.نفسيأسلوأخذتبالقضاءعليالسيداستقام

]الحز[ذلكمعصبيا(")1("فيوصام!،0134عامرمضانكانولما

غائبين،محمدوالشيخ"كامل("وكان،الغايةلىإتعبانوهوالشديد

لىإتوجهناثم،الكتبعلييحيلفكانحمود،الشريفوكذلك

("،ألمعرجال"لىإلتوخهيدعتالضرورةأنليفذكر،جيزان

بشدةوهو،العملفيالازمةوحصلتلمالجبالية"افنزلوافتوتجهت

-سرهقدس-سيدنايحمدولمصبيا،فيالصيامحرارةبعدالتعب

يتحسروكان)2(،المرضعليهنجمقدكانلانه"؛"كاملمساعدة

لي.إرساعلىويتندم

سؤالأومراجعةأقلفكانت،مريضوهولمالمعأ"رجالمنرجعتثم

مندوبمعالمخاطبةاكثرالحقيرتولىفحينئذ،جداًعليهيشقشغلاو

للتبضر-سرهقدس-سيدنامعالمراجعةأكثرتوليتثمسعود،ابن

تكونأنحينتذوأمر،المشقةوعدمعليهالسرورإدخالفيوالتلطف

عرضفيوأتلطفأقرأها،حتىالحقيرلىإتردعموماالكتب

منأفاقحتى،دثهلحمدوابذلكخدمتهفيففزت،عليهمضمونها

مضمونها،عليهوأعرضليئإفصلعادتهاعلىالكتبفكانت،المرض

ربماالاخوانوكاننصا،لقراءتهاالكتببعضيطلبحينئذفكان

تحمليمكنهلا:ويقولذلكفيفيخاصم،الاشغالبعضفياحالوا

]بها[يقوملاالتيأشغالييتحملهومرضيمعفقطجميعها،الامور

37نحوجازانمدينةعنوتبعدمنهاالشماللىإجازانمنطقةفيصبيامحافظة

مترا.كيلو

زاد.يعني
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شرد،وقدإلا1(يوم)تقوموامايطيقلاماحملتموهوإذا،غيريأحد

بدونحملتهالوانافإنيشرد؛اذاإليهمنيحجةولاعليهعيبولا

وتركتها.شردتمساعد

لكما:ليويقولفيخاصمني،الاشغالبعضفيأناتعرضتوربما

عنهميتحملمنلقوالوإخوانناوهؤلاءكلها،الامورتحملعلىقدرة

ذلك.علىلحالو]1ورقدوظهرهعلىرموهابيوتهمأشغال

ذلكمنالاستعفاءلهأقدمأزاللابعدهافماالقضاءمدةأثناءوفي

الخدمة،فيمساعدينسيحضرأنهفيعدني،العلملخدمةلاتفرغ

أستشيره،)2(الحسنسيديلىإعرضتنيإحتى،بذلكليويسمح

سيديفصبرنيالشردة،حينئذقصديوكان،1134سنةربيعفيلعله

ني.وسلالحسنا

ورقةلهرفعتيسيرةبمدة-سرهقدس-سيدناموتقبلصبيا""فيثم

الايامتلكفبقي،العلملطلبللتفرغلسودان،أومصرلىإالاذنطلب

لهفقدمت،الثباتعلىويحضنا،عموميةموعظةالاخوانمعشريعظنا

منحصولفييسعىأنهيعدنيأنعلىولكنذلك،منتبتنياورقة

عزمناهوهذا:فقالفقط،العلملخدمةبحضرتهبقىو،العمليكفيني

العلام،عنبالاشتغالعليكالتيالمشقةقدرأعرفلاني،طلبكبدون

!.بوفاتهلىتعااللهقصثمالمراد.تبلغلىتعااللهشاءوان

وفاةلىإمقدمهحينمنالاموربهتدرجتوكيفالشيخحالفهذا

.تستيقظونلااوتنتبهونلا:يعتيكذا،(1)

المخلاف"تاريخانظر.عليبنمحمدالاماماخوالادرشيعليبنالحسن)2(

بعدها(.فما009)2/:"نيالسليما
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لىإالشيخرخلةمنالرئيسلهدفالنايكشفالتفصيلوهذا،الإدريسي

هدفهبل،رئاسةولاجاهولامنصبفيطمعاقادمايكنلمنهوالإدريسي

.نشرهعلىوالإعانة،منازلهفيوالترقيالعلمخدمة

لىإ1337سنةمنسنواتخمسالإدريسيلدىالشيخبقاءمدةكانت

،والاحداثوالعملبالعلمحافلةكانتقصرهامعالمدةوهذه،1134سنة

عمالاووتأليف،ومذاكرةتدريسمنعلميةأعمالاخلالهاالشيختولىفقد

عمالاوالإنشاء،وكتابةالدولةشوونفيوالنظروالسياسةبالحكمتتعلق

لاعياد،ولجمعافيالخطابةلىإإضافة،الخصوماتوفصلبالقضاءتتعلق

والانتصاراتهبالفتوحابوالتهنئة

بهذهتتعلقمتعددةوثائقعلىومجاميعهالشيخأوراقفيوقفناوقد

)1(:اللحيةمدينةبفتحالإدريسيمهنئاأنشدهماذلكومنجميعا،لجوانبا

صدحاالعلادوجفيالنصروطائرانفتحاالقاهربإسمالفتوحباب

متضحاالبدركنورنورفلاحبداالفلاحبرجفيالسعدوكوكب

منشرحانشوانقلبهغدالما)2(بعزتهمسروراالدينصبحو

مرحاالعلاالسبعاهتزتبفوزكولقدنشوة)3(ميديللأرضقلتقد

ولحانهىمنوخالفحتمابالنصرفثققبضتلحييها"اللحية"هذي

و"تاريخ،العموديللقاضي(893004-)2/":والسامعالقارئتحفة"انطر(1)

للعقيلى.984(848-)2/":السليمانيالمخلاف

!."بغرته":المخلافتاريخ"في)2(

"."تيهي":المخلافتاريخ"في)3(
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أولهاكانإما)1(الفتوحإن

علىيديكأعلىقدفاللهبشراك

فأدميعتلىأنمنأرفعلحقفا

الىمنالتابعينالمخلصينواستخلص

جهدواولوخانواإنهم4()حاشدا""ح

مكرواأنهمفلولا)4("بكيل"أما

نصرتهحازعنهمربيوان

رافضةلجداكليبذلوكيف

مصلحةشكلاجذبهمفيلكن

أظهركمبينهذاالناسأيهايا

بملتهإخلاصااللهلىإيدعو

تنظرهالاكوانكانتطالمايا

دعوتهتكذيبفيالزورموهتم

)6(فتحتقدالارضكنوزرأيتملما

نعمالصلالأحزابأعانتهقلتم

67

السبحاينظمقدمثلماتتابعت

منحاوقدأعطىوقدالعبادأيدي

سمحاقداللهفإننشرالجهاد

وافتضحاخان)3(كذوباواطرد2(أنصار)

نزحا(ئهما)في(سمك)نهمف!

نصحامنقلولكنبعزمقاموا

طلحامنغيرفيهميوجدليسإذ

قبحاماكلإلاالحقتحسبلا

اتضحاقدحزماأبنائهموأخذ

ضحىشمسالتئمبدرالكونمقدم

نفحاإذالحقلامرامتثالابل

اطرحا)5(جلامنأجلىقامإذاحتى

قدحاشأنهفيمنكليداتبت

فتحاالذيفيقومتاولله

سنحاإذمنهخوفاأعانوهنعم

ما"."إذا:"المخلاف"تاريخفي(1)

لانصار".":"المخلاف"تاريخفي2()

دا.خاف":دالمخلافاتارلخ"في)3(

اليمن.فيالمعروفتانالقبيلتان"بكيلو""حاشددا)4(

".المخلافتاريخ"فيليسالبيتهذا)5(

."التحفة"من"كنوز"كلمةوسقطت،لامنحت":"المخلافتاريخ"في)6(
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وضحاقدأسداكالبدرشاهدواإذقلوبهمفيرعباأنزلالله

جنحاالهدىنحومنكلبذايدريطمعالاالماليبذلونفاصبحوا

منحامنجلولكنمميزونوهمالانوقبيضيطمعهموكيف

برحاماالبحركموجعميماجوداأناملهفاضتالذيالإمامهذا

رحاالبديعوالكونالقطبهوهذاعصالجميعالناسوالكفهوهذا

شبحالهلمولىردهاقلوبهمكماللعبادروحااللهأقامه

شطحاالمعتديهذايقولونقومينكرهسوفبحقنطقتوقد

سبحاكذبهفيمناللهفقيحكذباأقللمأنييعلموالله

برحاولاقولاأكذبنا)1(فازلاقولهمقبلعليهمجوابهذا

ونحاأتىأنىالندىأيديعدتهولالجزيلاالخيرللصادقودام

برحالااللهوسلاممحمدعلىوالصلاةبخيربرحتفلا

)2(وضحىبكرةعليكميتلىزاللاقاطبةوالتباعوالصحبلالو

معظماايضاالادريسيكانفقد،للادريسيمعظماالشيخكانوكما

الردوفوضه،البتيندونوهوالقضاءرئاسةولاهبحيث،لهمجلاللشيخ

بالدخوللهوأذن،الاسلامبشيخولقبه،والملوكالروساءمكاتباتعلى

كبارمنصارحتى،الحرسرئيسمنإذنبدونيشاءساعةأيةفيعليه

الادريسي.مستشاريوأقربالدولةرجال

يسلمفلم،الشيخعلىالصدوربعضأوغرتربماالقويةالعلاقةهذه

"كذابنا".":المخلاف"تارلخفي(1)

".المخلافتاريخ"فيليستالاخيرةالثلاثةالابيات2()
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القاضيرسائلفيوالناظر،المقربينبعضمنازعةأوالاقرانحسلممن

ذلك.بعضعلىسيقفإليهالعمودياللهعبد

:عدنالىالانتقال*

الثالثفيالادريسيالسيدوفاةحينلىإالحالهذهعلىالشيخبقي

وكانمحمدبنعليالسيدالاكبرابنهبعدهفتولى،1134عاممنشعبانمن

لحسناعمهوبينبينهالسلطةعلىنزاعوقعانبعد،العشريندونعمره

الاميرهذاأنإلا،الادريسيمحمدبنعلييدفيالامارةباستقرارانتهى

علىوالاعتمادوالتدبيرلحنكةامنلحكمافيأبيهسيرةيسرلمالشاب

إمرةأيامالمسؤولينكباريبعدأنفعزم،لخبرةوالعلموذوي،الدولةرجال

.أبوهيفعلكانكماعليهمويعتمدمنهميستفيدأنحقهوكان.أبيه

عمهمعمنهمجماعةوقوفمنرآهماالحنكةعدممعاجتمعوربما

بمشورةمنهمينتقمأنفأراد،الإمارةتوليفيبينهماالنزاعوقتالحسن

لجدد.اأعوانهومساعدة

أولئكبعضوتغولمجتمعةالامورهذهالشيخرأىوحين

علىمقدمهأياممنخبرهفيهايحكي1(أوراقا)كتبلجدد،االمستشارين

منمرادهيشرحاخرهافيثم،وفاتهحتىمعهتعاملهكانوكيفالادريسي

الادارسة،لدىالمكوثمنالانياملهوماالادريسيةلحضرةالىاالمجيء

الادريسيأياميشغلهاكانالتيبالوظائفالاهتمامعنالبعدكلبعيدنهو

هيالمرجوةمنيتهوالعظيمةرغبتهبلبقائها،فيطامعغيرنهو،الاب

مضى.فيماأكثرهاسقناوقد(1)
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تلك:وثيقتهفيقال.للعلمالتفرغ

واجب.للعلمتفرغيانارى"والان

بذلك.يعدنيكان-سرهقدس-سيدناأنأولا:

مثلي،وتحققاذوقاأحديعرفهلملظاهرعلمفيسيدنامشربأنثانيا:

قلوبهمبشاشتهتخالطحتى،بهممزوجةللطلبةمذاكرتيتكونأنفأريد

.عنديماأرىبنفسيأنايضاو،عليهوينشؤوا

سيدنا-عليهمتعبوقد،شيخبلاضائعونالشافعيةالطلبةأنثالثا:

يضيعوا.فلاشديدا،تعبا-سرهقدس

كالزهدالاخلاقفيسأذاكرهمالاحكامفيسأذاكرهمكماأنيرابعا:

عليه.ينشؤواحتى،ونحوه

حياةفيليإينطركانمافوقبنظرالآنليإينظرأنيجبأنهخامسا:

ولالهالتيبالحقوقمغموراحياتهفيكنتلاني-،سرهقدس-سيدنا

ينبغيانههذامنوقصدي،كثيرةليالتيفالحقوقالانوأمالي،حق

طلبي.إجابة

علي،ومشقةمنيبكرههي،العلمبغيرالخدمةأنالمعلوممنسادسا:

فيها.اقصراننفسيعلىآمنفلا

هووانما،والبطالةالراحةالخدمةتركمنقصديليسنيأسابغا:

علمعلىمبنيةأنهاالمعلوممنالدعوةفإنأهم،لىإمهممنالانتقال

العلمبخدمةوالقيام.العلموتركالعملبإحياءنقومفكيف،وعمل

هوبل،للدعوةخدمةأعظمهوالمشروحةالصفةعلىوخصوصا

فيها.المهمالشطر
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.("لىتعااللهشاءإنكفايةهذاوفي،أخرىوجوههذابعدوبقيت

قررإذ،الابنالادريسيلىإأشارلمنكانتالغلبةأنيبدولكن

منلاخراجهممدبرةبمكيدةعوانهوأبيهمستشاريكبارمنالتخلص

ربيعشهر"ففي:العمودياللهعبدالقاضيقال،عدنلىإالحكمعاصمة

فطلبهم،دولتهرجالمنومشورتهمجلسهأهلأجلى1342سنةمنالاول

لاجلالحديدةلىإيتوجهوابأنوهمهمو،مجلسهلىإالمذكورالامام

فيالمطلبعبدبالحديدةواليهلىإأمراأعطىوقد،الصلاحيةفيالنظر

العلامةالقاضيمنهموذكر..".ذلكلهفتم،عدنلىإالبحروادخالهمنفيهم

مقتضديكنولم"نعم،:قال.العتميالمعلمييحيىبنالرحمنعبد

جريدةإنحتى،الطغاممجلسهأهلمنالاحداثومشورةأوهامإلالبقائهم

.(1)الاعداء"بهشهدتماوالفضل،باللوملحادثةاهذهلىإأشارتصنعاء

وراقهوكتبهمنشيءأخذمنالشيختمكنلمالمفاجئةالمكيدةوهذه

فيكماالهند،فياستقربعدمالجهةاتلكمنطلبهاوإنما،أغراضهوباقي

.1355سنةالقعدةذيفيمؤرخنصيفمحمدالشيخلىإمنهكتاب

قل،أوسنتيننحوإلافيهايبقلمإذعدن،فيالشيخمكثيطللم

فيرسالتهالفترةهذهفيألففقدوالتأليف،والوعظبالتدريسفيهااشتغل

مدينةلىإذلكأثناءفيوانتقل("،الضالعيحسنعلىالردو""الوتر("،

.عدنمنبالقربمدينةوهي"زنجبار")2(

"نشرفينحوهنظرو.العموديللقاضي71(96-)ص"الادرشيالسيدإمارة"(1)

22(.4/4)":لحسناالثناء

بزنجبار"."افدته:قالثمفائدةذكر[4]657رقمالمجموعففي2()
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منتمنعهالادريسيفمكيدةللشيخمطمئنايكنلمالحالأنوالظاهر

منيمنعهالدينحميديحيىالاماموترصد،السليمانيالمخلافلىإالعودة

يجدفلم،الاماملنفوذالخاضعةاليمنمناطقلىإأوعتمةبلدهلىإالعودة

ابنسفرهمممنجماعةعادقدأنهمعبعيدا.السفرفيلتفكيرإلاأمامه

سنةنحووذلكالدينحميديحتىالاماملامرةوخضعوا،بلدانهملىإالادربسد

2(.462/):"الحسنالثناء"نشرفيبأسمائهمالوشليذكرهموقد.1343

ولاجلبالادريسد،صلتهلقوةمختلفاكانالمعلميالشيختوقعلكن

منهالميتأوكان،الزيديةوحكميحيىالامامذمفيينشئهاكانالتيقصائده

بنالرحمنعبدالشيخذكرهماهذايعضدومما)1(،الألمأشديحمىالإمام

عدمفيلسببمبديا-قال(المعلميالشيخأخت)ابنالمعلميالقادرعبد

القاسيةيدهامتدتقديحيىالامام"إن-:اليمنلىإالمعلميالشيخعودة

لهمليسالمعلميبيتمنأشخاصسجنوهوشديد،عقابإنزالإلى

منأوهىواهيةتهمةبسببيحيىالامامحبسهموقد،الادريسيبحكمصلة

وهوالمعلميمحمدبنأحمدالعلامةالفقيهأعرف:قال،العنكبوتبيت

منسجنهقصةحكىوقد،اللهرحمهزوجتيوالدوهو،حياتهأخرياتفي

بناللهعبد:وأخواهمحمدووالدههوالعلمطلبهأيامفييحيىالامامقبل

زبيدمدينةلىإذهبأنه،المعلميمحمدبنالكريموعبد،المعلميمحمد

قويدراستهفترةنهايةوفي،سنواتسبعمدةفيهاومكث،العلملطلب

لىإالعودةأملعلىزبيدمنفسافر،الحجفريضةلاداءالسفرعلىعزمه

التيبالبلادعودتهعندومر،الحجفريضةلاداءفسافر،عتمةناحيةفيقريته

المعلمي.الشيخعنالحكمياللهعبدنقله(1)
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قريتهفييستقرفتئوما،قريتهلىإوعادبهاماراالادريسيحكمفيهاكان

ووالدههوواعتقلوهالدينحميديحيىالامامعساكرعليههجمحتى

أربعةمسافةعلىالاقدامعلىمشياصنعاءلىإالاربعةبهموذهبوا،خويهو

الشديدالعقابهذاكلأشهرا.السجنفيالامامودعهمو،خمسةأوأيام

الحجسفرمنعودتهعندمراللهرحمهالفقيههذالانوالترويعوالقاسي

يلبثلمالسجنمنإطلاقهموبعد،الادريسييحكمهاكانالتيبالأماكن

الله.رحمه،اللهتوفاهحتىيسيرةأياماإلاوالدهم

الاماممنعقابمنوأخويهووالدهالطالبلهذاحصلماذاترىفانت

ممنالبريءالفقيههذاكانلوفكيف،اقترفوهذنببدونالدينحميديحمى

معهسيصنعماذا!؟الحكمفيمعهشاركأو،بهاتصلأوالادريد،ناصر

اهـ.؟")1(الدينحميديحعىالامام

اندونيسيا:لىإالانتقال*

الفضلأهلمنجماعةلىإعرفهقدعدنفيالشيخمكثأنليويبدو

عامفيهناكلىإالشيخفارتحلبإندونيسيا،علاقةلهمممنهناكو]لتجار

دأبهعلىوالشيخواحد،عامعلىتزيدلايسيرةالزمنمنمدةبهاوبقي4134

إندونيسيافيالمدةهذهففيبه،والاشتغالالعلمعنينقطعلاوارتحلحلأينما

)2("الثلاثالمسائلفيالكلامتحقيق"كتابهالشيخلفسواربايامدينةفي

منهاهنسخةلدقيبخطهاوراقمن(1)

هذهمنالرابعالمجلديمثلوهوتحقيقهمقدمةفيشرحناهكمامناالتسميةهذه)2(

لموسوعة.ا
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سماهاصغيرةرسالةألف(4136)تالسوركتيحمدأالشيخأنوذلك

بعضعلىوالكلاموالتقليدالاجتهادعلىالكلامضمنها"الثلاث"المسائل

الشيخلىإالرسالةبهذهأحدهمفجاء،والعقيدةوالبدعةالسنةفيمسائل

المسائلهذهعنيكتبأنوسأله،ذكرهوفيمامؤلفهافيرأيهمنهوطلب

الكبير.الكتاببهذاالسائلهذاسؤالعلىالشيخفأجاب

عاما،وثلاثوناثنانوعمرهأي4134سنةالكتابهذاالشيخألفوقد

واتباعالاجتهادلىإونزوعه،العلميةقوتهعلىواضحةدلالةيدلوهذا

ومنالإدريسيعندقضاهاالتيالفترةأناعتبرناإذامبكروقتفيالدليل

وهذا،الشافعيبالمذهبمتقيدافيهاكاناليمنبلدهفيمكثهأيامقبلها

موضعه.هذاليسوتفصيلبسطلىإيحتاجحديث

(1371-31!ا5)الهندادالرحلة(2

أواخرالهندلىإفرحلإندونيسيا،فيالمعلميالشيخمكثيطللم

5134سنةالهندوصلأنهالمؤكدمنلانهتليها؛التيأوائلأو4134سنة

الدكن.حيدرابادفيالعتمانيةالمعارفدائرةفيعملهالسنةهذهفيوبدأ

الهندلىإعدنمنالشيخوجهةكانتهل:سؤالالذهنلىإيتبادروقد

أنشأثمإندونيسيالىإالوجهةكانتأمعبور،محطةمجردإندونيسياوكانت

منعليهوقفناماخلالمنلنايحددهمانجدلمماهذاالهند؟لىإأخرىرخلة

مارالالهاقاصداإندونيسيالىإرحلالشيخأنلييترجحالذيلكن،تراثه

الثاني:الأمرإليها.الطريقفيمحطةوليستالهندمنأبعدإندونيسيالانبها؛

منأسقطهاقدالشيخفكأنالرخلةهذهلذكرجموهمترولاالشيخيتعرضلم

أعلم.واللهعندها،الوقوفتستحقمحطةلهتمثلفلممدتهالقصرالذكر
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الثقافةحيثمنعليهجديدعالملىإالشيخانتقلالهنديةالرحلةوبهذه

كماوالانتشارالذيوعمنلهايكنلمجديدةعلومعلىوانفتح،والعادات

العثمانيةالمعارفدائرةلىإوبانتقاله.والرجالىلحديثاكعلملهند،افي

وغيرهاوالادبواللغةوالرجاللحديثاكتبأماتتحقيقفيللعمل

فيمعروفاكانولاقبلمنيمارسهلمجديدعمللىإانتقلقدالشيخيكون

بحق.جديدةتجربةفهي،الادريسيعندولااليمنفيفيهاعاشالتيالبيئة

المتنوعةوعلومهالمتعددةمواهبهبفضلثماللهبفضلالشيختمكن

العلمهوصاربل،وقتأقربفيالصنعةهذهإتقانمنالمفرطوذكائه

خاصةالتحقيقمشكلاتوحلالكتبتصحيحفيالدائرةفيإليهالمشار

.والرجالالحديثبكتبيتعلقفيما

التفرغ:الاول،مهمينأمرينفيالشيخنفعتالرحلةهذهأنشكولا

بعلمالعناية:الثانيوتحقيقا،وتأليفاوطلبا،قراءةلهوالانقطاعللعلمالتام

طلبلىإالهندقدومهمنمبكروقتفيالتفتوقد.ودرايةروايةلحديثا

محمدالشيخمناستجازفقد،المسندينالعلماءبعضمنالاجازة

يذمنعشرالثالثفيفأجازه(1381-1)288الصديقيالقديرعبد

)1(،"الشيخالعامللمالعاالفاضل"بالآخفيهاووصفه،1346سنةالقعدة

الاخذوسهولةالمسندينالعلماءتوافرمعغيرهعنأخذأنهبعيدوغير

ذلك.لاثباتإليهنستندشيءيصلنالملكن،عنهم

وعشرينخمسةالعثمانيةالمعارفدائرةفيموظفاالهندفيالشيخمكث

عليه.العلماءثناءمبحثفيالاجازةنصمنشيءسياتي(1)



أثارالعلامةاإدالدخل67

الشيخرحلاتفيمحطةأطولوهي،1371سنةلىإ5134سنةمنعاما

خمسةالادرشيوعندعاماوعشرينأربعةاليمنفيمكثفإنه،وتنقلاته

نويمكنمدة،الاطولهوالهندفيفبقاوهعاما،عشرستةمكةوفي،أعوام

ناحيتين:فيالشيخحياةمنالمرحلةهذهفيالكلامنجعل

الاجتماعيةحياته:الأولىالناحية

الرسائلمنمجموعةعلىعثرناحتىعناغائبةكانتالناحيةوهذه

عشرةسبعوهيإندونيسيافيأحمدأخيهلىإالشيخأرسلهاالتيالخاصة

الرسائلهذهلناكشفتوقدبالهند،إقامتهوقتمنهارسائلسبع،رسالة

أمور:عدة

ومساعدتهم،عنهمالدائمبالسؤالوأهلهبأقاربهالبالغ-اهتمامه1

لهم.المالبإرسال

سنةقبيللعله،مقدمهمنسنواتعدةبعدالهندفيالشيخ2-تزوج

0135.

،1135سنةالثانيربيعمنالسادسفياللهعبدالوحيدابنهله3-ولد

سقناوقدوالخير،بالبركةلهودعامجاميعهبعضفيولادتهتاريخوكتب

الشيخ.أسرةمبحثفيبكاملهالدعاء

رشيد)2(إبراهيمالشيخلىإأوصىالهند:فيوهو)1(للشيخوصيةوقي

2(.43-242)صوالوصايا"لخطب"ا(1)

عنيسالهالحيدرابادياثرمحمدالسيدالشيخلىإجملأمحمدالدكتوراخيكتب)2(

حيدراباد،لىإقدمثمبورمافيخطيباوكان،العربمنبانهفافادرشيد(،)إبراهيم

اهـ.جهوريّا.صوتهوكانمسجد()مكةالمسمىالكبيرالجامعفيالخطابةوتولى
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منويمنعه،لحةصاتربيةتربيتهفييجتهدو(الله)عبدلولدهيحتاطأن

الوصية.اخرلىإ...أمهوعلىعليهوينفقالسفهاء،بالاطفالالاختلاط

حسنة،تعالىاللهبحمدلي"حا:قال1353فيمؤرخةرسالةفي-4

العامفيأخرىرسالةوفي"،كثيرةالتقلباتالأياموهذه،المعيشةكفاف

موافقةفيهاخدمتي"لأن:قال؛المطبعةمنيتحصلبماقانعأنهذكرنفسه

الهندفيالبقاءطولالشيخعنخففتالتيالميزاتمنهذهولعل.لهواي"

رسائل.عدةفيشرجهاالتيالمعاناةعلىوالصبر

الهند،فيالإقامةمنالبالمطمئنليسأنهالسالفةرسالتهفي5-ذكر

غيرهاهمنلهأصلجهناالاقامةبأنوثوقهمع،وقتتمشيةولكنها

لهيبثأحمدأخيهلىإمؤثرةطويلةرسالة1356سنةالشيخ6-كتب

استقرقدأنهمع،نفسيارتياحوعدملمأمشاعرمنيجدهوماأحاسيسهفيها

تلائملمهناكالحياةطبيعةنإلا،اللهعبدبابنهورزقوتزوجالدائرةفي

يبقىإنماأنهسالفةرسالةفيعنهعبرماالرسالةهذهفييشرحفهو،الشيخ

لهالكلامولندع.غيرها"منصلجهناالاقامةولانوقمقتمشية"الهندفي

:قالنفسهفييجولماليبث

عليتقضيأناساههنافإنتمكنا،يزدادالمزاورةعنلرغبةو"الانقباض

لانيإحتى،ذلكفادعتغلبنينفسيولكن،زيارتهمبكثرةالمصلحة

أحديتعمدأنأكرهذلكمقابلوقيالعيد،يومولوزيارتهماتعمدكاد

العيددا.يومولوتيزيار

واشهرااخرجأنوأحبهناالاقامةمنصدريضاق"قد:قالثم
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.(1*"أنفخشهرين

يؤنسنيهناإنساناأعلمماواللهفيها،منكأشدفانيالوحدةوأما":قال

أكادفلاذلكومع*2(،العباديأحمدالشيخهوواحدّاإلابهالاجتماع

أما.جهةكلمنأحبكماهووليس،مراتنسالسنةفيبهأجتمع

ويغمني.يكدرنيبهماجتماعيفإنالناسبقية

وأينالاخوانشروطهامعظملانفيها؛ليحظفلاوالنزهةالفرجةأما

؟!هم

قيل:كماوصرت،طبيعتيجداوضاقت،لحيتيشمطتالامورولهذه

أطيرفكدتإنسانوصوتعوىإذبالذئبفاستأنستالذئبعوى

فإن،حالكلعلىللهوالحمدبئيسةتعيسةههنافحياتي،وبالجملة

أننيذلكأعظمومن،تحمىلاخلقهوعلىعليوتعالىسبحانهنعمه

منشيئارزقتوأني،الناسمنأحدإلىحتاجلاتعالىاللهبحمد

....الكتبفياللذة

تعالىاللهييسرأنأرجوالعلممنشيئاعنديأنلولالىتعابادلهقسمو

ييسرنحياةبيطالتانأرجو،حقيرةوجلعزللهطاعتينو،نشره

لكانبل،الحياةمنليإأحبالموتلكانمنها،خيراليتعالىالله

ماأدريولاالانمعتقديهذا،مكروهةلحياةواالمحبوبهوالموت

(".والسلامبعد،يحدث

يصرفهاكانوكينسشهريةووانبمنيتقاضاهكانبمايتعلقما7-اما

)1*

)2(

التفس.عنللترريحالخروجبهيعتون،اليمنلاهلدارجتعبير""أنفخ

ترجمته.علىأقفلم
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النقودمنذكرتهماأما":1356سنةلاخيهرسالةفيفيقولمنهايدخرهوما

منأكثريمكنيلمالانوالىالتوفيرعلىأحرصمدةمنذفإني،الموفرة

فيأصرف...!بالبخلهنامشهورأنيمع،ربيةوخمسينوسبعةثلاثمائة

الاقتصاد".معربيةوثلاثينمائةنحوشهركل

نأالشيخفاضطرالمالمنشيءإرسالفيعليهألحأخاهوكأن:قلت

مؤرخةرسالةفيفقالالمحيطةوالظروفالنفقةفيالحالتفاصيللهيذكر

أتقاضاهالذيمعاشي،لحقيقةباإليكأبوحالانفانا":1366رمضان21في

الاشياءأئمانلانالاقتصاد؛محاولةبعدمصاريفيعنيفضللاشهرئا

هذامنيستثنىلافوقهامالىإأضعافخمسةبينماتتراوحجداارتفعت

منإليهايجلبلاالارضهذهترابمنوهوالاحمرالترابحتىشيء،

...".الخارجلىإمنهاينقلولاالخارج

سياسيةلهزاتتعرضتبلمستقرةالهندفيالأوضاعتكنلم8-

لهندالىإإندونيسيامنالتحولفييستشيرهكانأخاهأنويبدو،وقتال

هذهبهتصيرشديدبانفجاروتؤذنمضطربةهنا"الأمور:يقولإليهفكتب

يزاللاالضرر:الفقهيةالقواعدومنخطرا،شدأوجهتكممثلالبلدة

.بالضرر"

أكثرأومثلهمأهلهالىإانضمباكستان":فقالأكثرالامرفصلثم

كذلكلجهاتاوبقيةوافر،مالرأسبيدهمنعلىإلاالمعيشةسبلفضاقت

قيل:كمافإنه،الجهةتلكعنبالخروجنفسكتحدثفلاشد،أو

بالنار".الرمضاءمن"كالمستجير

والامور،كذلكالانوهي،متضايقةسنينعدةمنهنا"الاحوال:وقال
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لامتزلزلالآنواستقراري،تتمخضعمايدرىلاجدامضطربةالسياسية

أشيرأقدرلابالاستقرارالباليطمئنلموما،التحوللىإأضطرلعليأدري

."بشئعليك

:قالوعافيةخيرفيأنهمرارالاخيهيكررالشيخنجدسبقماكلومع

فيوجلعزاللهبحمدأنابل،مشوشأومتزعجأومضطربأننيتظن"ولا

".ومشوشةمضطربةنفسهاالاحوالولكنخير

وذلكبهاتمرالتيوالاوضاعالمعارفدائرةعنأيضاتكلم9-وقد

هذهالمعارفدائرة":قالبهالالتحاقهنسبيامبكروقتوهو1356سنة

لهمممنالقدماءمصححيهامناثنينأخرجواقد،الريحمهبفيالايام

إلا)1(شفيعليفليسنافاماوالعقد،الحلبأهلوروابطصلات

الشفعاء".أضعفالمكانوهذاالزمانهذافيوهي)2(،لياقتي

الدكنحيدرابادمنالانتقالعلىويعمليفكرأخذالشيخنيبدو-01

ذكر9136رمضان22فيمورخةلهرسالةففي،سفرهتحققمنمدةقبل

سنةمنأيالتاريخهذامنأعوامثلاثةقبلللسفرالعدةيعدأنهفيها

أتوقع]تقريبا[سنواتثلاثمنذكنتاننيالكتابةموجب":قال)3(1366

السفر،مصاريفلاجلالمعاشمنالاقتصادلىإفاحتجتقربعنالسفر

كثر".اوسنتينإلىالسفريمكننيلاأنهالانليوتبين

)1()ي(:"شفاعة".

منه.وتمكنيللعملاهليتيأي)2(

".التحوللىإأضطر"ولعلي:1356فيمؤرخةرسالةفيقالبل)3(
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السياسيةالاضطراباتبسببللشيخملازمايزللمالتحولفهاجس

كانالتيالبلدانفيالظروفوتوفر،النفسيةالراحةوعدم،المعيشةوغلاء

قبلمنمكةلىإالتحولفييرغبالشيخكانوقدإليها،يتحولأنيخشى

القاضدالشيخمنرسالةففيالمعلميالمنأوالعلماءمنمحبيهبعض

فيللشيخمرغبايقول0136سنةمؤرخةالمعلميالرحيمعبدبنمحمد

امنبلد،المكرمةمكةالقرىأممنهذاحررتوقد":مكةلىإالتحول

تشرفوالوأنولعمري،لكمخيرالكانسكنتموهلوإذ،حراموبيت

.(1.")..أعينكمويقريسركممالرأيتمللحجبقدومكم

رسالةوجدنافقد،متعددةصوراتأخذالهندفيالشيخمعاناةزالتولا

حينالشيخمعاناةعنتفصحالعثمانيةالمعارفدائرةمديرلىالشيخمن

السفر،مصاريفاستكماللىإوحاجته،المكرمةمكةلىإالسفرعلىعزم

فيها:يقول،ليالماحقهتوفهلمالدائرةوأن

،م1591سنةديسمبر03تاريغ229)2(نشانمراسلتكم"استلمت

هذهاخدمأنويسرني،وجنابكمالصدرجنابليلعاجداشاكرناو

بقيةذلكعلىرسأدرم،معارضةطلببلالجليلةالعلمية1الدائرة

اضطرنيوانما،غيرهأموتصحيحامقابلةالخدمةاكانتسواء،عمري

منالباقيةالاجزاءالستةرتصحيحمقابلةعلىالمعارضةطلبلىإالان

نفسهالسببوهذاالسفر،مصاريفلىاحاجتي"حاتمبياابن"كتاب

لذيالمبلغهذاأنرالخجلالاسفمعإليكمأرفعأنيجبرني

935(.)ص"المتبادلة"الرسالة(1)

رقم.:يعني2()
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)1(

)2(

)3(

اثارالملاولالىإالمدخل

فييعادلالذيهوولا،لحاجتييكفينيالذيهولا(0051)قررتموه

المجلسقررالذي(1)البونسأعطيتكنتولو،الواجبةالاجرةنظري

به،اكتفيتكنت)2(،الملازمينمنالدائرةعنينفصللمنإعطاءه

فأرجوالبونسمنمحروماكنتإذافأما،قررتموهالذيالمبلغوبهذا

أمرين:بأحدليإوتحسنوا،القضيةفيالنظرتعيدواأنفضلكممن

المسؤولية،مننيفتخلصورأسا،العملهذامنتعفونيأنإما-1

تقريباسنةوعشريناربعمنذلاننيالاشهر،هذهفيأستريحنيوتتركو

مناستفدلملأني،متصلعملفيأزللم-)3(ملازمتيمدةوهي-

الاتفاقية.الرخصةغيرالرخصة

هذاإنقوليصحةعرفتمفإذا،الاجرةفي]لنظرتعيدوأنوإما2-

الذيالقدرلىإعليهتزيدواأنوأمكن،الواجبمنأقلالمقررالمبلغ

نأحتاجولاشاكر،الحالينكلاعلىوأنا،زدتملحاجتييكفيني

بالاجرةيفيلاالمبلغهذاأنفينظريوجهةهذاجوابيفيأوضح

ليإفأحسنواذلكلكميظهرلمفاذا،نظركملىإالامرأبلبل،الواجبة

طريقفيوأفكر.والمسؤوليةالتعبمنلاستريحالعملمنبالإعفاء

".لىتعااللهشاءإنذلكيتعسرولنالسفر،مصاريفلتحصيلأخرى

العلميةحياته:الثانيةالناحية

اتجاهين،فيجرتالهندفيالعلميةلشيخحياةإن:القوليمكننا

الراتب.علىالزائدةالمكافاةوتعنيإنجليزيةكلمة:البونس

الموظف.:يعنيلملازما

وظيفتي.:اي
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المعارفدائرةفيفيهااشتركأوإليهأسندتالتيالكتبتحقيق:الأول

فيالمشاركةلىإبالاضافة،الرسميالدواموقتفي!ذاوكان،العثمانية

عليها،والعمللتحقيقهاكتباقتراحمن،والثقافيةالعلميةالدائرةفعاليات

المعروفة.المواسمفيوالندواتالمحاضراتإلقاءومن

فيإقامتهإبانبالاشتراكأواستقلالاحققهاالتيالكتببلغتوقد

بعدحققهاالتيالكتبمحنتمييزهاويمكنمجلدا)1(،أربعيننحوالهند

الهند.فيأعمالهمنفهو1371قبلكانفما،الطبعبتاريخذلك

هذهفيالكتبمنعدداالشيخألففقدالتأليف،هو:الثانيوالاتجاه

الهندفيمسوداتهاوأتمابتدأهاالعلميةمشاريعهأهمبل،حياتهمنالمرخلة

الاباطيل"منالكوثريتأنيبفيبما"التنكيلمثل،مكةفيبيضهاثم

علىالردفيالفرائضفيكرسالتهالفقهرسائلمنوكثير،"و"العبادة

عنالخفاكشفورسالةالربا،حقيقةفيالاستفتاءوجواب،لجيراجيا

شراحأحدعلىوالرد،الحديثيةالرسائلمنوعددوغيرها،الوفابيعحكم

ذلك.وغيرالفراهي،الحميدعبدعلىوالرد،الترمذيسنن

(1386-1137)المكرمةمكةادرحلته2(

أمتعةالشيخحزممكةلىإحيدرابادمنللتحولالظروفتهياتحينما

ولازوجتهمعهيصطحبولم1371سنةمنالقعدةذيفيجدةلىإالسفر

فيتقدمكمامقعدامرضامريضةكانتأنهافيبدوزوجتهأما،اللهعبدولده

.هناكتعليمهيكمليزاللافانهابنهماو،أسرتهعلىالكلام

بذلك.الخاصالمبحثفيالكتباسماءانطر1()
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)1(دفاترهبعضفيالرخلةهذهلاياممفصلاوصفاالشيخكتبوقد

:قال.يكمللم

سنةالقعدةذينيثاأوأولالخميسيوم!"بمبئيمنخرجنا1-"

.م52سنةجولاي42لموافقا،1137

لجمعة.ا2-

لجوازامنيفطلبرجلجاءصباحاالعاشرةالساعةحول:السبت-3

فيمقيدايكنلماسميأنوذكرالجواز،ردثمفاخذه)2(،والتكت

فقلت.ليئإاهتدواحتىالباخرةفيوبحثوا1افتقدووأنهمالرجستر)3(،

بعد.فيماإليكسيرد:فقال؟التكتفأين:له

لي،حاعنفسألنياخررجلجاء،العاشرةالساعةبعد:الاحد-4

التكت،قضيةلهذكرتثمبخير،أننيوأخبرتهوجل،عزاللهفحمدت

عندهمويحفظونهاالركابمنالتكتيأخذون)4(،قاعدتهمأنهافذكر

لجواز.احفظعليوإنما،الوكيللىإيدفعوهاحتى

لمأنهتفق1وو)63(،)62(رقمالحجرةفيالاولىالدرجةفيكنت

اثنانمنهاكلفيالاخرىالحجروكانت،غيريالحجرةفيينزل

فينراك،عليكنكففجئناوقالا:الهندأهلمنرجلاننيفجاءوأكثر.

معكيكونأنفيونستأذنكضيق،فيونحنوحدكالحجرةهذه

.الفارغالسريرهذاعلىرجل

18-02[]4721/ق)1(

بالإنجليزية.التذكرةهي:تكت2()

بالإنجليزية.والدفترلسجلهووالرجستر"الدفتر"،:فوقهمكتوب)3(

بالاردية.الطريقةهيوالقاعدة،طريقتهماي(4)
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،الباخرةفيالامرلاصحابهذافيالاختيارارى:لهمفقلت

.اعتراضليفليسأذنوافمانفاسألوهم

هل:فقلت،فجمجمفسألتهأحدهمالقيتثميعودوا.ولمفذهبوا

اعلم.واللهلا.:فقالهذا؟فيالامراصحابخاطبتم

:فقال.كافهذا:فقلت؟شيئاتطلبهل:بالطعاميجيءالذيليقال

فاطلب.شئلىإ(1)تحتاجإذا

اسمه:أنقذكر،فسألته،عربيانهليظهرشابالقيت:الاثنينيوم-5

)2(.مدراسفيكانوأنه،اللهعبدالسيدبنعادل

الهواء.ببردشعرتاليومهذامساءمنالثلاثاء:يوم-6

انناعلىذلكودلالماء،جوعلىطوائررايتالاربعاء:يوم-7

جزائر.منابالقربأنأوالبر،منبالقرب

البرد.خف:الخميسيوم-8

حواليوفي.كانمماأهونالبحراضطرابأصيح:الجمعةيوم-9

وليلةاليومهذاالحرواشتد.مشرقةباخرةبنامرتصباحا9الساعة

السبت.

رأيناثمتجاهنا،امتجهةبعدمنشراعيةسفينةرأينا:السبتيوم-01

الساعةوحول.لجنوبالىإمائلةتجاهناامنقريبامتجهةأخرى

قليلوبعد،متسلسلةجبالا-لجنوباوهو-يسارناعلىرأيناالسادسة

.الشماللىإباخرتنامالت

قلم.سبق،احتاج:الاصلفي(1)

نادلما.تمل"ولايتعاصمةالهندجنوبفيمدينة)2(

85
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الام!س.منذ]لحراشتدالاحد:يوم-11

الحر".ضيقخففتغربيةريحالام!سمنذهتت:الاثنينيوم-21

لرحلته.الشيخوصفانتهى

تمخرالتيالباخرةلتلكوصفاالشيخكتب)1(نفسهالمجموعوفي

:فقاللعباب

باخرهعلىالعبابطوينا

لهإنماالموجعلىبناء

قريبمنتاملتهاماإذا

إنالنارجبلوتحسبها

بدتإنذنبلهونجما

الرياجليتباإنوماتباري

الرياجلسكونترىوليست

وهيويرتجالخضميهيج

تجدهلممتىقوتالنارلها

واحدرجليصرفها

والنجوملها،النجوميراعي

مذالشيخكتبنفسهالمجموعوفي

ماخرهلقاموسهتبيت

الزاخرهاللجةسوىاساس

عامرهبلدةبهاتخال

الثائرهدواخنهاتعالت

زاهرهمدخنةبعيدا

جائرهأمهيأعادلة
حائرهراكدةالماءعلى

ساخرههازئةجدبه
خائرهلهقواهارأيت

صاغرهخاضعةفتنقاد

دائرهفي-لعمرك-لديه

جلالةلىإالبرقيهإرسال"فيها:كرة

لرابعالبيتينفيكلماتثلاثقراءةعليتعسرتكانتوقد[.47261مجموع(1)

ونبهتمنها،غمضماوحللهتبينتالإصلاحيد.اخيتاملهاوحين،لخاصوا

هنا.منفلتؤخذ46(0)ص"المجاميعئد"فوفيتعذللملانهاهعاذلكعلى
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كانتالبرقيةهذهفلعل"1371سنةالحجةذي18الاحديومالملك

المكرمة.مكةفيللاستقرارالنظاميةالإجراءاتلاستكمال

لبعضالانجالمدرسةفيمدرساوعينالامر،ولجدةفيالشيخنزل

لىإأقربأخرىوظيفةوطلبطويلايستمرلملكنه،مجزئبراتبالوقت

لمكتبةأمينافعين،والمطالعةوالبحثوالتحقيقالعلملىإالتواقةنفسه

سابقه.منبكثيرأقلبراتب61372//18فيالشريفالمكيالحرم

والتأليفللبحثمتفرغاعاماعشرخمسةمكةفيالشيخقضى

مساعدةمنقيامخيرالحرممكتبةفيبوظيفتهقائما،والتدريسوالتحقيق

المرخلةهذهفيالكلامنجعلأنويمكن.المكتبةشؤونوتدبيرالباحثين

ناحيتين:فيالشيخحياةمن

الاجتماعيةحياته:الأولىالناحية

كشف(رسائلعشر)وهيأحمدأخيهلىإرسائلهمناستفدناوقد

.المدةهذهفيالاجتماعيةالشيخأحوالبعض

لدىالنفسيالارتياحمننوعالعشرالرسائلهذهفيلمستهماولو

يتقلب،اللهحرمبجواروهويطيبلاوكيف،لهطابالمقامفكأن،الشيخ

؟!الشريفالمكيالحرممكتبةفيالكتبأعطافبين

فقديريد،ماعلىلهتتيسرلمالاخرىأمورهفانالانفراجةهذهومع

وعسىهنا،قدميرسختماالانلى"إ:لهيقول1373سنةأخيهلىإكتب

قريبا".ذلكييسرلىتعاالله

تعالىاللهيسر"وإذا:قالنفسهالعامفيأخرىرسالةفيذلكوكرر
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ومن،تعالىاللهشاءإنيرامماعلىالمطالبجميعفستقضىهنارسوخي

".الامكانبقدرالمكاتبةستتصللىتعااللهشاءإنالان

يبدولكنالمعنىنفسكتب1374القعدةذيفييليهالذيالعاموفي

لممدة"مضت:يقولإليهكتبفقدسابقتهامنأفصلتحسنتالامورأن

تنتظملمهناليأحوانإلاعذرليوليسالاخر،لىإحدنافيهايكتب

نألىتعااللهوعسى،بعذركعارففأنا:أنتفأماأحب،ممايمكننيانتظاما

".وكرمهبفضلهمعسوركلوييسرالاموريهيئ

قدومهعلىسنواتأربعمضيبعد1375رجبمنالتاسعوفي

"ثم:قالالتاريخذلكفيالمؤرخةرسالتهفيذلكويبدوالامورانفرجت

الأقربالامورترتيبفيأفكروشرعتما،حدلىإأخيرالحالاتحسنت

".والتوفيقالتيسيرلىتعااللهأسأل،فالاقرب

لحالابتحسنمرادهشرح1375شعبان28فيمؤرخةلهرسالةوفي

لكن،سيئةليحاذلكقبلتكنولمالحمد،فللهليحاتحسن"أما!فقال

سيئة،حالهعدعنهايدهقصرتإذامطالبمنيخلولاحيادامماالانسان

فيالانناوجرا.وهلمأخرىمطالبلىإعينهامتدتيدهبسطتإذاأنهمع

".المطالبأهمتامينصدد

المملكةلىإباكستانمناللهعبدابنهقدم1377سنةشعبان26وفي

وقتيمضولم.بالاقامةلهالاذنوحصولهنا،لىإطلبهفيكثيرتعببعد

فيأبيهاستئذانبعدجدةفي()وظيفةخدمةعلىابنهتحصلحتىطويل

له.وموافقتهذلك
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قبلأي1384سنةمنالقعدةذيحتىجنسيتهعلىالشيخبقيوقد

هذافيلهرسالةفيلاخيهبقولهذلكلخصوقدأشهر!وثلاثةبسنةوفاته

نفسيناوجدا،معقدةيتبعهاومالجوازاتاقضيةأن"والحقيقة:التاريخ

يتهيأفلماللهعبدابنيأما،السعوديةلجنسيةاعلىحصلتوالتياللتيابعد

...".اليمانيةلجنسيةباالانلىإوهو،ذلكلنا

العلميةحياته:التانيةالناحية

الكتبوتحقيقبالتأليفبحقحافلةفهي،العلميةالناحيةأما

والتدريس.

فيألفهاالتيالكباركتبهمنعددافيهابيضفقد:التأليفجانبأما

الحديثيةوالرسائلالكتبمنعدداوألف"،و"العبادة،"التنكيل!"الهند

الليل،وقيام،المسعىتوسعةورسالة،المقامتأخيررسالةمنها:والفقهية

الكاشفة.والأنوار،والتأويل،شوالمنالستوصيام

"الأنساب"كتابمنمجلداتستةأصدر:التحقيقجانبوفي

لىإماكولالابن""الاكمالمنمجلداتوستة،الزايحرفلىإللسمعاني

لجمعالاوهامالموضحو"،للشوكاني"المجموعةو"الفوائد،العينحرف

وغيرها،"لحفاظاو"تذكرة"،إسماعيلبنمحمدخطأو"بيان،"والتفريق

مجلدا)1(.وعشرونواحدمجموعهبما

وأفهرستهاأوتصحيحهاأونسخهاعلىأشرفالتيالكتبسوىهذا

عملممافهو1371بعدمؤرخةطباعتهكانتفما،الشيختحقيقاتمبحثانظر(1)

المكرمة.مكةفيعليه
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فيها)1(.النظر

حصوةفيالفجرصلاةبعددرسللشيخكانفقدالتدرش!:جانبأما

العصربعددروسلهوكانت)2(،الطلبةمنعدديحضرهالسلامباب

والفقهوالبلاغةالنحوفيهايدرس،العلمطلبةمنخاصتهيحضرها

)3(.والفرائض

إعانةمنالشريفالمكيالحرممكتبةفيبوظيفتهالقياملىإإضافة

لجهاتالىإوالكتابة،المكتبةوفهرسة،والمعرفةالعلمعنالباحثين

المجلاتمنمجموعةكاتبإنهحتى،الكتببمختلفلتزويدهاالمختلفة

)الناشرومجلة)الازهر(كمجلةلحرمامكتبةلىإأعدادهالترسلبمصر

ذلك.بنحوشاكرأحمدالشيخوكاتب(المصري

ابنهوكانسكنا،الشريفالمكيالحرمبمكتبةغرفتهمنالشيخاتخذ

العلمعنيشغلهشاغلللشيخيكنفلم،جدةفيويعمليسكنالوحيد

بنمحمدتلميذهليكتب،للعلامكانوقتهكلبلوالتاليف،والتحقيق

فيدائماويبقىالمظاهر،يحبلااللهرحمه"كان:المعلميالرحمنعبد

لىإويعود...الفرائضلصلاةإلاالمكتبةمنيخرجولا،والتأليفالمطالعة

."...المكتبة

فييجتمعلمبماوتحقيقاتأليفاالعظيمالانتاجهذالناأنتجفلذلك

3(.92-70ه)صنصيفمحمدالشيخمع"المتبادلة"الرسائلانظر(1)

.(016)ص"الحرامالمسجدفيالسلام"باب)2(

كلامهم.إلىالاشارةوسبقتليإكتبواممنطلابهمنجماعةبذلكاخبركما)3(
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العصر.هذاعلماءمنعالم

علىيعدونقلةبهمالاجتماعويكثربهميأنسالذينالشيخخاصةكان

بينهماوكان(2913)تنصيفحسينمحمدالشيخأبرزهممن،الاصابع

فهوالاجلالغايةيجلهالمعلميالشيخوكانمستمر،وتواصلأكيدحب

الكريمالسيد"حضرةيفارقهالانعوتبعدةبنعتهلهمكاتباتهفييدأب

".نصيفمحمدالشيخالفضيلةصاحبالعظيمالمحسن

الميرالحرممكتبةمدير(9138)تالصنيعسليمانالشيخومنهم

كتبهمقدماتفيلهالذكركثيرالشيخكان،الشورىمجلسوعضوالشريف

البالغةالعنايةأولىمن"وهو:وقال"البحاثةالناقدالعزيز"الصديقبويصفه

)1(.الاسانيد"وتحقيقالرجالبكتب

الجمعةيوموالعلماءالفضلاءبعضبجمععادةالصنيعللشيخوكان

لشيخو،حمزةالرزاقعبدمحمدوالشيخ،المعلميالشيخومنهمللغداء،

الحركان)2(.والشيخ،عثيمينبنصالح

والتنقيبالبحثعلىوجلدقويةبعزيمةممتعااللهرحمهالشيخوبقي

منالاخيرةالاجزاءأنذلكوشاهد،قوتهوضعفسنهكبرمعوالتحقيق

نيعنيمماباشهر،وفاتهبعدطبعتإنماوالاكمالللأنسابتحقيقه

الطويلةالتعليقةتلكفيولعل،قليلةبأشهروفاتهقبلكانمنهاالانتهاء

هذاعنيكشفماماكولالابن331(322-)6/:""الإكمالفيالشهيرة

.(8،01،591،102،352،752ص)"تمالمقدا"نظرا(1)

المعلمي.الرحمنعبدبنومحمد،الخراشيالكريمعبدتلميذاهليذكره)2(
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برمتهاسقناهاوقد،والتحقيقوالتفتيشالبحثعلىوالصبرالعجيبلجلدا

أواخرفيكتابتهاوقتوكان،فلتراجع33(31-18)ص"لمقدماتا"في

أشهر.خمسةأوبأربعةوفاتهقبلأي1385سنة

ال!!!
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الرابعالمبعت

اسرته

39

اختلافعلىبأقاربهتامةعنايةصاحباللهرحمهالمعلميالشيخكان

الخاصةرسائلهعلىالوقوفخلالمنجلياهذاظهروقد،معهمقرابتهصلة

فيهانإلامنهارسالةعشرةبضععلىإلانقفلمأنناومعأحمد،أخيهمع

ذلك:مننماذجلىإوسأشير،لحميدةاالخلةهذهتوضحجيدةمادة

كانحينسواء،المالمنبهيرتفقمابإرسالأباهيتعاهديزاللافهو

برسائلأباهيتعاهديزلولمالهند،لىإسافرحينأوالادريسيةلحضرةافي

.متعددة

حياته،آخروحتىالهندفيكانمنذحمدأخاهيراسليزللموكذلك

معهذا.ذلكمنشيءخبريصلنالملكنإخوتهبقيةيراسلأنهمستبعدوغير

صرح)كمالهانشاطايجدولاجداعليهتثقلكانتالمراسلاتأنملاحظة

كانيوممنهمعددااستجلبفقد،إخوتهبأبناءعنايتهوكذلكمرارا(.بذلك

كثرةمع،لحهممصافيالسعيكثيروكانمكة،استوطنوحينبالهند،مقيما

ويعينهمأحوالهميذكرإخوتهباقيوكذلك،أحوالهموعنعنهمالسؤال

طلبه.يردلمطلبهإذامنهمالغنيئحتىومالهبجاهه

أبناءأبناءحتىالمزاروشطالدياربعدتوانلهمأحوايتابعأيضاوكان

بعضهمسيطلبأنهرسائلهبعضفيذكربلبهم،العنايةعنيغفللمإخوته

مالية.بصلاتبعضهميصلوأنهمكة،فيعندهليكونوا

خاصة،عنايةولاهموالمعلميالمنجماعةبتدرش!اعتنىوكذلك
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الشيخ.ترجمةمصادومبحثفيسبقكمابذلكمنهمجماعةليإكتبوقد

لهوقعكما،مصالحهمعلىوحملهمالتربيةبابمنعليهمأحيانايشتدوقد

يحبى(.بنمحمدبن)أحمدأخيهابنمع

عنهمعرفناهوما(،والإخوة)الوال!الاقربينأسرتهأفرادهناوسنذكر

عنهمالحديثنفردفلنالفروعأماالمصادو)1(،منعليهوقفناماخلالمن

أصولهم.تراجمفيإليهمسنشيربل

:والده7

المعلمي.محمدبنعليبنيحتى)2(العلامةالفقيههو

لمخلافالتابعة"العقد"عزلةقينشأوقد،ولادتهتاريخعالىأقفلم

لىإوسافرذماو،لواءعتمةناحيةمن)3(""الطفنقريةفي"الوسطحمير"

القبائلمنأسرةمنوتزوجعادثم،سنينخمسبهافأقامالعلملطلبزبيد

ثم،وعطيةالرحمنوعبدومحمدفاطمة:لهفأنجبتكرد،بنيمناليمنية

أحمد،:لهفأنجبتالمعلميأحمدبنتفاطمةهيبأخرىتزوج

وميمونة.،وسعيدةلمجيد،اوعبد

منزلا،لهيبنيأنوادو،الريميبلادقريةلىإقريتهمنانتقلمدةوبعد

لقادرعبدبنالرحمنعبدالشيخكتبهمماباسرتهيتعلقمابعضفياستفدت)1(

".لركعةبإدراكالركوع"إدراكلرسالةتقديمهفي(الشيخاخت)ابنالمعلمي

ضمن237()صوالوصايا""الخطبانظروصاياهإحدىفيالشيخوصفههكذا2()

الموسوعة.هذه

بها.التعريفسبق)3(
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يسمىأطلالشكلعلىقديمةمتهدمةبيوتامرتفعجبلراسفيفوجد

إذنعلىحصلأنبعدالمكانذلكفيمنزلالهفبنى"الولي"بيتالجبل

بيتاهناكفبنىزراعتها،منيستفيدزراعيةأرضاالمنطقةوكانت.مالكهمن

.لحالابهواستقرتومسجدا

الشيخوالديتقلبكانالجديدينوالمسجدالمنزلهذاوقي

لجمعةاصلاةالمجاورةبالقرىوالصلاةللأطفالتعليمبينماالرحمنعبد

الله.رحمههـ.1136سنةماتحتىوالزراعةالصغاروتعليم،والعيدين

بتعليمه،الاهتمامحيثهن،نشأتهفيجيدتأثيرلشيخلوالدوكان

بهصرحكماعظيما،حبالوالدهيكنالمعلميالشيخوكان.ورعايته،وتربيته

بعدالارضوجهعلىوليس":قالإذأحمد،أ!يهلىإخاصةرسالةفي

".منكأزيدسرورهيسرنيمن-لىتعااللهحفظه-الوالدسيدي

غايةبهايهتمالشيخوكان،والرسائلبالمكاتباتيتعاهدهوالدهوكان

بقوله:-والدهمنكتاباإليهأرسلوقد-حمدأخاهأوصىفلذلك،الاهتمام

".تضيعلابكتبه"واحتفظ

منلهتيسرمابانتظاملهفيرسل،والصلةبالبروالدهيتعاهدالشيخوكان

لظروفالارسالفيأحيانايتأخروقد،لحياةاشؤونعلىبهيستعينالمال

القلقأصابهوربما،لذلكالتألمرسائلهمنويطهر،بالارسالتتعلققاهرة

الامامبطشمنأبيهعلىخوفهبسببقلقهكانوربما.أبيهرسائلتاخرتإذا

أشدوهوالادريسيلىإالمعلميالشيخانضماميسببالدينحميديحيى

طويل.ونزاعمعاركوبينهماالامامخصوم
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اجوبه:!د

المعلمي:يحمىبنمحمد-1

لىإثم،للدراسةزبيدمدينةلىإسافرثم،عندهودرسوالدهعندنشأ

وكان،هناكللمحكمةكاتباوعمل،ذيحان"تربة"فيتعزلواءالحجرية

تليها،التيفيأو0134سنةتوفيفقد،الوفاةعاجلتهثم،التركيةاللغةيجيد

وذكرلجمعةاخطبإحدىالشيخوخطب،الادريسيعندالشيخمقامأيام

الاخسيديوفاةمنلىتعااللهقضاهمابلغنيقدوانه":فقالأخيهموتفيها

)1(.."..يحمىبنمحمد:الاسلامعزالعاملالعالمالفاضل

مكتبةتركقدوكان،الحجريةلىإفذهبوالدهلىوفاتهخبرووصل

عتمة.لىإونقلهمابعيرينعلىابنهكتبفحمل،ضخمة

كثيرا،رسائلهفيالشيخذكرهماحمد،وبكر،أبو:ولدينخلفوقد

ولمالهند،لىإبالشيخبكرأبووالتحق،مدة()يحمىجدهماعندبقياوقد

اسمهابناخلفوقد،توفيأنلبثمالكنه،اليمنلىإوعادبها،مكثهيطل

عاما،51نحوعمرهأنذكر1375فيمؤرخةللشيخرسالةوفيمحمد.

مكة.لىإيجلبهأنينويوأنه

المعلمي:يحيىبن2-أحمد

حتىذهبأينيعرفلامغترباوسافر،ترعرعحتىوالدهعندنشا

فييعملهناكوأقامتزوجوقدإندونيسيافيأنهطويلةفترةبعداتضح

22(.)صلوصايا"ولخطب"ا(1)
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عاد.ثمالسبعينابأوائلفياليمنزاروقد،التجارة

رسالةعشرةسبععلىمنهاوقفناكثيرةمراسلاتالشيخوبينبينهوكان

أحمدوكان(،الشخصيةالرسائلفي)انظرهاإليهالمعلميالشيخمنكلها

الامرهذاحقيقةتعلم"فانك:إليهرسالةفيقال،الشيخلىإالناسأحبمن

الوالد-سيديبعدالارضوجهعلىوليس،منكناومنيأنت،نفسكمن

ذنبا".لكعلمولامنك،أزيدسرورهيسرنيمن-لىتعااللهحفظه

وتعاهده،لهوحبهعندهمكانتهتبينالشيخلهأرسلهاالتيوالرسائل

نأبعدمكةلىإأولادهواستجلاب،الماديةلمساعدةووالمشورةبالنصيحة

منيعرفلما،إليهالرسائلتتابعفيالتقصيرعنالاعتذارودوامفيها،استقر

المكاتبة.قلةمنالشيخطبيعة

.1241سنةبلغنيفيماتوفي

المعلمي:يحيىبنالمجيد3-عبد

القراءةجادو،الكريمالقرانوتعلممات،حتىولازمهوالدهعندنشأ

منوالدهبوظيفةيقوم"الريمي"بيتفيوالدهمنزلفيواستمر،والكتابة

صنعاء،لىإوسافرالقريةفارقحيث،السبعيناتبدايةحتىوزراعةتعليم

اللهرحمهتوفيوقد،الصلاحسيماوعليه،الموظفينأولادهأحدعندوأقام

.5141سنة

يحجأناعتادأنهوذكر،مراتعدةالخاصةرسائلهفيالشيخذكرهوقد

يتعاهدكانالمجيدعبدأنالمتكررةالشيخإشاراتمنوواضحسنة،كل

الماديةحالتهأنلهرسالةفيالشيخوذكر،والمكاتباتبالرسائلإخوانه
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بشيخها،يقارنإنهحتىحالا"الريمي"منطقةأهلأحسنمننهو،حسنة

عازمالشيخوأن،بهلمأمرضمنالعلاجأرادللحجزياراتهإحدىفيوأنه

باخوانه.وإحسانهبرهمنوهذا،يدهذاتسعةرغمذلكفيمساعدتهعلى

المعلمي:يحيىبنت-سعيدة4

يقول،المعلميالقادرعبدبنالرحمنعبدالاديبالشيخوالدةهي

طيبجهدلهاكانولكن،تكتبولاتقرألااللهرحمها"كانتولدها:عنها

عليها،القرانمنسوراتحفظوكانت،والترجيهالتربيةفيالوالدمع

."3913عاموفاتهاوكانتالخير،وسيماالصلاح

أرسللهو،حسنةحالهاأنوذكر،مرتينرسائلهفيالشيخذكرهاوقد

.يسيرةصلةلها

المعلمي:يحيىبنت5-عطية

،1375سنةنحوتوفيتنهاورسائلهإحدىفيذكرها،أبيهمنأخته

وأقامإليهجاءولداالبنتلهذهوأن،القاضيإبراهيممنبنتالهاأنوذكر

المجيد.عبدأخيهبنتمنوتزوج،مدةمكةفيلديهم

زوجته:!

أنوالظاهر،0135سنةقبيلالهندفيإلااللهرحمهالشيخيتزوجلم

معهناكبقيتمكةلىإالشيخرحلوعندماالبلاد،تلكأهلمنزوجته

؛هناكتوفيتولعلها،مزمنبمرضأصيبتوقد،ذكرهالاتياللهعبدولدها

فىتزاللا"وزوجتي:الشيخقول1375فيمؤرخةرسالةفيجاءفقد

عنفضلانفسهابمصالحالقياممعهلايمكنهامزمنامرضامريضةوهيالهند
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."هناكمعيشتهالهامرتبوأناغيرها،

أخيهلىإرسالةفيقالأنهمع.ماتحتىبغيرهاالشيخينزوجولم

وجدتإذاالزواجفيفكرةلي"و:المزمنزوجتهمرضذكرحينأحمد

".بقيةفيهاعاقلةامرأة

:ولادها*

منالسادسفيولد،اللهعبداسمهواحداولداالمعلميالشيخأعقب

بقوله:مجاميعهأحدفيالشيخذلكأرخوقد،1135سنةالثانيربيع

لى-تعااللهشاءإن-الصالحالمباركالولدولدلىوتعاتباركالله"بحمد

وخمسينواحدعاممنالثانيربيعشهرسادسالثلاثاءيومضحىعبدالله

النبوية.الهجرةمنوألفوثلثمائة

المهديين،الهداة،العاملينالعلماء،المخلصينعبادكمناجعلهاللهم

العلماءمنتجعلهأنوأسألك،الرجيمالشيطانمنوذريتهبكأعيذهواني

وسلماللهصلى-الاميننبيكوسنة،المبينبكتابكالعارفين،الراسخين

عندوالواقفين،كتابكحفطةمنتجعلهوأن-الهوعلىعليهوبارك

منالرزاقالوهابالكريمأنتإنك،لابويهعينقرةتجعلهوأن،حدودك

.غيرهالولدمنلهوليس..".حساببغيرتشاء

نأرشيدإبراهيمالشيخلىإأوصىالمعلميالشيخأنذكرناأنوسبق

)1(.بلوغهقبلالاجلباغتهإنبابنهيعتني

.77()صانظر(1)
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فيمورخةرسالةفيفقالوخلقهأدبهوعلىالشيخعليهأثنىوقد

"،مخالفتيعنبعيدالاخلاقطيبالسيرةحسناللهبحمد"وهو:1377

عاما.وعشرينستةحينذاكعمرهوكان

والدتهمعالابنبقي1371سنةالمكرمةمكةلىإالشيخرحلوعندما

دراسته،لإكمالباكستانلىإانتقلثم،بوالدتهوالعنايةدراستهلاستكمال

فيالولدورغب،مكةلىإوالدهأحضرهثم،1376سنةلىإفيهاوبقي

يتحصللماليمنيةهويتهعلىيزلولم،الشيخلهفأذنللعملجدةفيالبقاء

رسائلهإحدىفيذلكلىإالشيخأشاركماالسعوديةلجنسيةاعلى

.1384سنةالمؤرخة

البحثمنمزيداأنشكولا،اللهرحمهالشيخأسرةعنعرفناهماهذا

أخبارهم.منالكثيرسيكشفوالتنقيب

!!!
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الخامسالمبعث

يث!يوخه

منهوالقليلوهذا،المعلميالعلامةشيوخمنالقليلعلىإلانقفلم

للشيخأنعتقدولا.شيوخهمنبكونهمووصفهمعليهمالتتلمذعلىنص

حينلىإباليمنللعلامطلبهلفترةأرخمنهوانهبدليل،كثيرينشيوخا

إلا(1336-2113)المرحلةهذهفييذكرولم،للادريسيارتحاله

شيوخذكرأغفلأنهنعتقدفلاوعليه،ذكرهمالاتيالاولالثلاثةشيوخه

الواقع.عنأخبربل،المرحلةهذهفيعنهمتلقى

ونصمرارا،بذلابصرحكماعنهتلقىفقدالادريسدلىإرحلتهبعدأما

شيوخه.منباصهيالعلامةأنعلىأيضا

منالنخبةأولئكمنالادريسيأياماستفادقدالشيخأننشكولا

الادريسيمجالسفيوالمناظرةبالمذاكرةالادريسيعندنزلواالذينالعلماء

إليهم.الاشارةسبقتكماوغيرها،

القديرعبدالشيخذكرعلىإلانقففلمالهندلىإرحلتهبعدأما

نقلها.سبقوقد،للشيخإجازتهفيالصديقي

يفهمهللفنالدراسةمنفبقليل،وعبقريتهالشيخنبوغعلىيدلوهذا

فيه=وتقدمفهمهحتىأسبوعينالنحودرسإنه:قولهويذكرنيفيه،ويبرع

ابنعلىالعربيةفيأياماقرأأنه:تيميةابنالاسلامشيخترجمةفيجاءبما

!والارزاقالمواهبمقسمفسبحان(،1)القويعبد

25(..)ص"الاسلامشيخلسيرةلجامع"ا(1)
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عنهم:العلمتلقيهحسبعلىمرتبينالشيوخهؤلاءهناولنذكر

.(1361)تالمعلميعليبنيحيىالعمادالعلامةالفقيهوالده

وقد(.1341)تالمعلميعليبنيحيىبنمحمد)1(العلامةأخوه

تفصيله.سبقكماالفقهفيمعهوتذاكرالنحو،عليهدرس

المعلميسليمانبنمحمدبنأحمدلجليلاالعلامةالفقيه

،الفنونمنوغيرهاوالنحووالفرائضالفقهعليهدرس(.1134)ت

1335سنةمروياتهبكلعامةإجازةجازهوكثيرا،الشيخعليهثنىوقد

وطلبهنشأتهعلىالكلامعندبرمتهاالإجازةسقناوقدسنة،23وعمره

للعلم.

بعضعليهدرس(،1134)تالإدريسيعليبنمحمدالسيدالإمام

والفوائدالدروسمنجملةقيدوقد،لحديثواالنحوولاسيما،الفنون

الإدريسي،لىإمنسوبةمجاميعهفيموجودةوهيالإدرشي،ألقاهمما

ويزيدهاأوراقفيخلاصتهاالشيخفيقيدمذاكرةبينهماجمعتوربما

وتقريرا.بحثا

الشيخ:عنهقال1366(.)تباصهيالرحمنعبدبنسالمالشيخ

بنسالمالعلأمةالشيخ،وقتهفيوالحقيقةالشريعةإمام"شيخنا،

2(.)"...حمنعبدالر

الحديثشيخ(،1381)تالقادريالصديقيالقديرعبدمحمدالشيخ

بعضالهندفيعليهقرأبالهند،العثمانيةالجامعةفيالحديثبكلية

بذلك.المعلميالشيخوصفه

.(181)ص"العقيدةرسائلضمن-الضالعيعلى"الرد
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أيضاجازهوبروايتهما،جازهو("،مسلمو"صحيح"البخاري"صحيح

و"سنن"ماجهابنو"سننداود"بيأو"سنن"النرمذيجامعب"

.(1)"الموطاو""ئيالنسا

!!!

عليه.الثناءمبحثفيلهإجازتهمنطرفسياتي(1)
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السادسالمبعث

تلاميذه

أثارالعلاملأاإدالمدخل

عدةلهكانفقدمبكرا،العلاموإقراءالطلابلتدرش!الشيختصدر

و]ستمر،والعشرينالخامسةسنفيوهوالإدريسيعندمقامهأيامدروس

الهندأوعدنفيسواءفيه،ينزلبلدكلفيالعلمونشرالتعليمفيالشيخ

فيدرسهيعقدالشيخوكان.المكرمةمكةفيالمقامبهاستقرحينأو

محدودةلمجموعةالفجرصلاةبعدالسلامبابحصوةفيالحرامالمسجد

بعضعلىيلقيهاكانالتيالدروسغيرهذا)1(.الشريفالعلمطلبةمن

العصر.صلاةبعدالطلاب

لهموالإعادةتعليمهممنيسأملاالطلبةعلىصبوراالشيخوكان

كتبهفيماالمعلميأحمدبنمحمدتلميذهيقول،عليهأشكلتمنوتفهيم

لي:إ

أذهانهمعنبعيداذهنيكانوأنابأذهانهم،عليمتفوفينزملائيكان"

شرحمنالشيخعلينايلقيمابسرعةيحفظونزملائيفكانالنحو،مادةفي

فييلاحظهممامنيذلكيعرفاللهرحمهالشيخوكانالنحو،دروسمادة

الشيخيستدعينيالطلابوتفرقالدرسانتهاءوبعد،الدرسإلقاءخلال

ثمفكريويعيدأفهمهحتىالدرسعليويكررثانياعليالدرسويعيد

،دفاتريفيوالامثلةوالإعراباتالشرحمنالشيخعلييلقيهماكلأسجل

.يومكلوهكذا،ذلكواكرر

.سليمانابوالوهابلعبد(016)ص"الحرامالمسجدفيالسلام"بابانظر(1)
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يتلقونهمماشيئايسجلونولاذكائهمعلىيعتمدونفكانوازملائيأما

أصبحتلاعرابات1والامثلةلحفطتكراريوعندأياموبعد،الشيخمن

أسابقناوإلاإعراباتأوبأمثلةيأتيالشيخكانفما،زملائيعلىمتفوقا

لهمأتىثم،عندهمايفرغحتىانتظروا:لزملائيالشيخيقولثم،زملائي

فاذالهغلافداخليختفيوهوبالسلحفةيسمىحيواناإن:فقالبقصةولي

التفتالأياممنفيوم،العطميشبهمماوهوغلافهفيدخلبشيءأحس

لىإوأنتأناأتسابقأنأريدحجليا:وقالت()الظبيةلحجلباالسلحفة

أناأتسابقسلحفةياعقلكسخفما:الحجلفقال،الفلانيالجبل

الريح!أسابقناو،اختفيتبشيءحسيتي)1(واذاحبواتحبيفأنتنت؟!و

لىإالحجلسرعتفافتسابقتا.،سابقيني:وقالتقولها،السلحفةفكررت

الموضعلىإأذهبثمقليلاهناسأنام:وقالت،توقفتثمالطريقبعض

السلحفة.إليهسبقتوقدإلاانتبهتفماالنومفغلبهاإليهالمتسابق

بعضالشيخسألثم،الطالبهذاومثلمثلكمهذا:الشيخفقال

ماعلينا:الدرسيلقيحينماالشيخمنيستمعونجلسواالذينالجلساء

".سيبويهأصبحقد:أحدهمفقال؟الطالبهذافيرأيكم

تراجممنعرفناهكماالنحوفنتدريسعلىالشيختركيزالواضحومن

مكنهالعلملطالبالنحوعلماستقامإذاأنهذلكفيوالسبب،الطلبةبعض

.الأخرىالعلوممنذلك

أسماءمنكبيرعددعلىنقفلمالتدريسفيالمديدالعمرهذاومع

عندمقامهوقتوهما،حياتهمنالأوليينالمرحلتينفيخاصةتلاميذه

ياء.الثانيةالسينبقلب""حسيتأو"حسسمت":والوجه،الدارجةاللهجةعلىكذا(1)
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هاتينفيطلابهمنأحدانعرفنكادلابلالهند،فيبقائهووقتالإدريسي

مقامهوقتطلابهمنكانواوجدناهممنوغالبطولهما،علىالمرخلتين

مكة.في

"حضرةفيهايقولرسالةللشيخأرسل.الانسيدحوانصالححمدأ-1

المعلمي"يحيىبنالرحمنعبدشيخناالورعالعلامةالشيخالوالد

.1373/رمضان26/فيمؤرخةوالرسالة

بناللهعبدمنرسالةفيذكرهجاء.باسويدانسالمبناحمد2-

للشيخ.تلميذبانهووصفه.المعلميالشيخلىإمذحجبناحمد

وتدرب"الاجرومية"،النحوفيعليهقرأ،المعلميمحمدبناحمد3-

فصلت.لىإالناسسورةمنالقرانمنجزءبإعرابعليه

.(4231)تالهاشميالحقعبدبنالجميلعبدالظاهريترابابو-4

"السراجية"كتابعليهقرأ،الفرائضعلمالشيخعلىدرسوقد

لكتابمقدمتهفيالشيخذكرهوقد.الحنفيللسجاوندي

(".الفاضل"العالم:فقال(")1("الإكمال

لازمه،المعلميالكريمعبدبنمحمدبنأحمدبنالرحمنعبد5-

عليهوقرأ"،"الالفيةثم""الاجروميةالنحوفيعليهفقرأ،سنينثلاث

متقاعد.أستاذالانوهو،الشافعيالفقهفي

عليهقرا،الدينشجاعمحمدبنحسنبنالرحمنعبد6-

."الاجرومية"

.(75ص)،تمالمقدا"(1)
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سابقا،المتوسطةالرحمانيةلمدرلممةبامدرس،الخراشيالكريمعبد

وسالتهبهالتقيتلاحقا،المسائيةالفترةفيالمكرمةمكةمكتبةومدير

بالشيخانتفعوقدطويلأ،حديثاعنهفحدثنيالمعلميالشيخعن

"،"الغيلانياتكتابنسخفيالشيخواستعمله،وعلمهوتوجيهاته

للهيثمي."البحرينمجمع"وكتاب

عشرلازمه،المعلميالرحيمعبدبنالرحمنعبدبناللهعبد

المرحلةفي"الواضحو"النحو"عقيلابن"شرحعليهوقرأ.سنوات

لحديثاومصطلح"،"الرحبيةعليهوقرأ،والثانويةالابتدائية

المعاجممعالتعاملكيفيهالشيخعلمهكما،والحساب"،الكفاية"

الترجمة.كتابةوكيفيةالعربية

فيعملهإبانسنينعدةالشيخلازم،الحكميمحمدبناللهعبد

ثم،المكتبةفيموظفاوعين،وفاتهحينلىإالمكيلحرمامكتبة

المعلميالشيخإليهدفعوقد،بمكةبالزاهرالعامةالمكتبةلىإانتقل

""الديوانعلىواطلعتوفاتهبعدأبناءهزرتوقد("،شعره"ديوان

عليه.الكلامعندسيأتيكما،منهوأفدت

:يقولليإكتب،المعلميالكريمعبدبنمحمدبنأحمدبنمحمد

أولمنسنتينيحيىبنالرحمنعبدالشيخمععشتهاالتي"الفترة

لىإوالتسليمالصلاةأفضلصاحبهاعلى1371وسبعينحدوسنة

معاليمنلىإبالعودةالظروفدعتثمكاملينعامين1372سنةاخر

وشرح"عقيلابنشرحو""الندى"قطرعليهوقرأ."...والدي

طلبمكةمغادرتهوعند.""الرحبيةشرحالفرائضوفي""الاجرومية

طلبهعلىبناءالشيخفكتبها،جامعةوصيةلهيكتبأنالشيخمن
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11

12

13

)1(

)2(

)3(

ثارالعلامةاآادالدخل

بنمحمدالفاضلالولدصحبني"فقد:فقالأولهافيعليهثنىو

المكرمةبمكةكاملينعامينتعالىاللهوفقهالمعلميأحمد...

...")1(.العلمطلبعلىوحرصهدبهوصحبتهوحمدت

لازمه،المعلميالكريمعبدبنمحمدبنالرحمنعبدبنمحمد

الواضح"النحوعندهدرسانهليإكتبوقد،سنينربعنحو

عليهوتدرب،الثانويةالاجزاءثلاثةوكذا،كتبثلاثة"الابتدائي

الفقه.فيوالمناهج،الفرائضفيعليهوقرأكاملا،عمجزءباعراب

حينماالمكيالحرممكتبةفيكاتباعملالكنوي،عثمانبنمحمد

)2(9137سنةكانبالشيخلقائهوأوللها،عاماأميناالشيخكان

نسخفيالشيخساعدوربمامخطوطاتها.فهرسةفيذلكبعدواشتغل

مأبجامعةالمخطوطاتلقسمرئيساعملثم،المخطوطاتبعض

.القرى

"هجرفيالاكوعلهترجمالروافي،حسنبنعليبنمحمد

قويةمشاركةلهوالنحو،والفرائضالفقهفي"عالم:فقال")3(العلم

مكةلىإرحلثمصنعاء،وفيذمارفيدرس،الحديثعلمفي

الشيخمثلالعلامشيوخبعضعنفأخذهـ()9137سنةالمكرمة

ممنإجازاتوله،غيرهوعناليمانيالمعلمييحيىبنالرحمنعبد

".عنهمأخذ

.(442)صوالوصايا"لخطبا

بالي.لهدى67()ص"السنةفيوجهودهالمعلميلرحمنعبد

/2.)998
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مراتعدةرسائلهفيالشيخذكره،العموديبامردوفسعيدمحمد-41

منهاالشيخمنلهإجازةعلىووقفت،بهوطيدةعلاقةعلىيدلمما

الشريف.المكيالحرممكتبةفينسخة

سيدي"حضرة:الشيخلىإلهرسالةفيجاء،فارعمحمدلحاجا-15

وتلميذكمخوكم...الرحمنعبدالشيخالفهامةالقدوةالعلامةوعمدتي

".العلامة"الشيخبموضعفيالشيخوصفهوقد."فارعمحمد

"هجرفيترجمةلهالمحرابي،محسنبنالكريمعبدبنمشرف-16

رحلثم،جبلةذيفيدرسمشارك"عالموفيها:للأكوع")1(العلم

يحيىبنالرحمنعبدالعلامةالشيخفلازم،المكرمةمكةلىإ

بشيخهوانتفع،والمطالعةالقراءةعلىفاقبلمعه،وعمل،المعلمي

فلازمعدنلىإذهبثممدة،هناكوبقي،اخرينوشيوخالمذكور

وزارةفيمديرافعينصنعاءلىإونقل.البيحانيلمسامحمدالشيخ

التوجيهلمكتبفنائبا،العلميةللهيئةوكيلاعينثموالتعليمالتربية

اللجنةفيعضواثمللمعاهدالعامةللهيئةومستشاراوالارشاد

لها".مثيللانوادروفيهاالمخطوطاتمنكثيرةثروةجمع،الدائمة

عنلقاءمعهوسجلتهـ،4281سنةبيتيفيبزيارةاكرمنيوقد

شريط.فيالمعلميالشيخ

!!!

)1(.)3/5191(
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السابحالمبعق

الكممرهبعلما،ماللته

ورمةا1ثارالىاالمدخل

العلماءمعمتواصلا،الربانيينالعلماءكسائرالمعلميالإمامكان

العلماء(مع)التواصلالبابهذافيالشيخكتبوقد،يفيدونهويفيدهم

كثيرةمثلةفيهاذكر(القديمفيالعلماءبينالارتباط)صفةبعنوانقيمةكتابة

الاقطار،مختلففيالعلماءبينالتواصلعلىفيهاوحث،التواصلهذامن

صلاتللشيخكانوقد".الحديثيةالرسائلمجموع"آخرفيأوردناهاوقد

:المثالسبيلعلىومنهم،عصرهعلماءمععديدة

فقد(،1377)تشاكرمحمداحمدالشيخالمصريةالديارمحدث-

الشيخثنىو،علميةمسائلبخصوصرسائلعدةالشيخإليهأرسل

.الطبريلتفسيرتحقيقهفيعليهشاكرأحمد

مدير(2913)تالمصريحمزةالرزاقعبدبنمحمدالعلامةالشيخ-

كتابومؤلفالشريفالمكيلحرمباوالمدرسبمكةلحديثادار

".ريةأبي"ظلمات

التميميالوهيبيمانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخالعلامةفضيلة-

المجدعنوان"مختصركتابصاحب،لىتعااللهرحمه(1385)ت

"والادابوالعملالعلمقضيةلىإالطلابو"إرشادنجد"تاريخفي

هما.وغير

المكيالعنيزيالصنيعالرحمنعبدبنسليمانالبحاثةالمحققالشيخ-

إليه.حبهموأصدقائهأقربمنكان،لىتعااللهرحمه(9138)ت
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،النجديالقرعاويحمدبنمحمدبناللهعبدالعلامةالشيخ-

أرسلالقرعاويأنبينهماالصلاتومن،لىتعااللهرحمه(9138)ت

لكيالحكميحافظالشيخكتبمنيطبعلموماطبعماالمعلميلىإ

ومراجعتهاهبتصحيحهايقوم

قاضيالمعمر،(8913)تالعموديعليبناللهعبدالقاضيالشيخ-

عديدةمكاتباتالشيخوبينبينهكانالإدرشي،أيامفيميدي

"،المتبادلة"الرسائلفيمنهاطرفاأئبت،علميةمسائلفيومناظرات

لدىكانأياممرازاالشيخفيهذكر"اللامع"تاريلخسماهتاريخوله

.الانالمطبوعوهو"والسامعالقارئتحفة"ومختصره،الادريسي

1913()تنصيفحسينبنمحمدالشيخالوجيهالفضيلةصاحب-

رسالةعلىوقفتفقد،قديمةوعلاقتهبهمعرفتهأنويبدو.اللهرحمه

يتعلقأمرفييستشيره1355عامالهندمنالمعلميالشيخإليهأرسلها

لهم.لتسليمهاأولادهمكاتبةوكيفية،للادريسيعندهبقيتبكتب

علاقةوكان،واستحكمتالعلاقةقويتمكةلىإالشيخمجيءوبعد

وماوتوزيعهاوطباعتهاالكتبتصحيحعلىودأبالعلمفيعمل

بها.يتعلق

9913()تالجيلانيعليبنأحمدبناللهفضلالسيدالعالمالشيخ

الادبتوضيحفيالصمدالله"فضلكتابصاحب،لىتعااللهرحمه

منه.بطلبحافلةمقدمةالكتابلهذاالمعلميالشيخقدموقد.المفرد"
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أثارالعلاملأاادالمدخل

حضرةإلى":الشيخإلىرسالةفيقال،مذحجبنحمدبناللهعبد

يحيىبنالرحمنعبدالشيخمولاناالمحققالعلامةالحميمالصديق

".امينبخيردامالمعلمي

فيمشكلةمسألةفيرسالةللشيخأرسل،صولاناللهعبدمحمد

إليهجوابهفيالشيخووصفه،غيرهيحلهامنيعرفلموأنه،الفرائض

".صولاناللهعبدبنمحمدالشيخالعلامةالاستاذ"سيدي:بقوله

الكتببدارالمخطوطاتقسممدير(،1387)تسيدفؤادالاستاذ

أنهوذكر331(،322-)6/:الاكمالحاشيةفيالشيخذكره،المصرية

لىإمنهرسالتينعلىوقفناوقد(،)العندينسبةبخصوصراسله

.1385سنةفيكلتاهماالشيخ

تدلالطناحيمحمودالدكتورذكرهاطريفةقصةلهمالقاءأولوقي

..سيد.فؤادالاستاذ"حدثني:قال.المعلميالشيختواضعشدةعلى

لرويةالمكيلحرمامكتبةعلىأترددلحجاأثناءفيكنت:قال

الصنيعسليمانالشيخالمرحومالمكتبةمديروزيارةالمخطوطات

.زمزمماءيسقينا،الحالرقيقرجلإلينايأتيلاخروالحينبينوكان

الرحمنعبدالشيخرويةالصنيعالشيخمنطلبتيومينوبعد

يقول!زمزمماءمنيومكليسقيكأليسبعد؟ترهلمأ:فقال،المعلمي

علمهمنأعرفهمامع،حالهورقةتواضعهمنفتعجبتفؤاد:الاستاذ

.(1)الغزير"الواسع

2(.50)ص"العربيالتراثنشرتاريخلىإ"مدخل
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الشيخراسلهقدوكان(.1913)تالبيحانيسالمبنمحمدالشيخ-

منلهاعتذرأنهرسالتهعلىالبيحانيردوقي)العندي(،نسبةعنيسأله

بينهما،جيدةعلاقةعننيالبيحاجوابأبانوقد،إليهرسائلهقلة

فيتقصيركممنإليهأشرتمماأما":قالالشيخبفضلواعتراف

منلأمثالكميجبفيمامثليعلىإلالومولاعتبفلاالمراسلات

يأعنلعجزأوالخلقسوءمناللهوأعاذك،والفضلالعلمأهل

نأرجوو.ليحامنتعلاملماأناتعذرنيولعلك،مندوبأوواجب

مروياتعلىالأنوار"أشعةكتابيمنالاولالقسموصلكمقديكون

".إبراهيمبنالملكعبدالشيخطريقمن،الاخبار"

يكتبأنالشيخمنطلبوقد(،2913)تالهاشميالحقعبدالشيخ-

شيخناابنهزودني.فكتبه،"الصحيحينمسند"كتابعلىتقريظا

الاحيانبعضكانالمعلميالشيخأنوأخبرني،منهبنسخةالوكيلعبد

مكانعن-واقفوهو-المعلميالشيخفيسأله،والدهحلقةعلىيقف

وقد.زواياهمنزاويةفيإنه:فيقول،البخاريصحيجفيأثرأوحديث

مننسخةسلمهأنهنصيفمحمدللشيخمنهرسالةفيالشيخذكر

".القرانمجاز"

!!!
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الثامقالمبعث

عليهوالفضلاءالعلماءثناء

آثارالعلامةاادالمدخل

وتلا

-1

قرانهوشيوخه!نالفصلاء،العلماءمنكثيرالمعلميالشيخعلىالثناء

كلماتهم:منطائفةهنانسوق،ميذه

مجدالاالاجل"الولد(:1136)تالمعلمييحتىالشيخوالدهقال

)1(."لرضاهووفقهلىتعااللهحرسه...الرحمنعبدالقاضيالعلامة

العالمالاجلمحبنا"(:1134)تالادريسيعليبنمحمدالإمام

")2(.المعلميعبدالرحمنالإسلاموجيهالامثلالعامل

الإسلاموجيهالعلامةالفقيهمحبنا":الإدريسيعليبنلحسنا

(")3(.المعلمي..الرحمنعبد

الهمامومحبناأخينا"حضرة(:8913)تالعمودياللهعبدالقاضي

(")4(.المعلمييحيىبنالرحمنعبدالقضاةقاضيالإسلاموجيه

الجليلالعلامة"حضرة:الندويهاشمالسيدالمعارفدائرةناظم

(".اليمانيالرحمنعبدالشيخمولاناالنبيلوالفهامة

يحيىبنالرحمنعبدالشيخمولاناالعلامةالفاضل"الأستاذ

لانسابوالأسماءتصحيحفياجتهدقد،درهوددهالمعلمي

عاما.31حينهاالشيخعمركان(1)

عاما.42عمرهكان(2)

عاما.25حينهاعمرهكان)3(

لإدريسي.السيدأيامفيالقضاةرئيسكانحينالثلاثيندونحينهاعمرهكان(4)
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الرجالعلمحيثمنالاختلافاتفيالنظرواستوعب،والمشتبهات

".والتعديللجرحاجهةمنالرواياتونقد

الشيخالعلامةلجليلا"أستاذنا(:1387)تسيدفؤادالأستاذ

والهناء".والعافيةبالصحةاللهمتعه..المعلميعبدالرحمن

الشيخالمحترم"حضرة(:1913)تالبيحانيسالمبنمحمدالشيخ

".المعلمييحبىبنالرحمنعبدالمحققينبقيةلجليلاالعلامة

وتاجالادباء،"كوكب:المعلميالرحيمعبدبنمحمدالشيخ

سليل،ليعاكلبهمتهوناطح،ليالمعاقننتسنممنالنجباء،

القاضيالعلامةالشيخمرابلاالقلوببمجامعالاخذ...الاكارم،

وحفظ،لياليهوحلدمعاليهاللهأدامالمعلمييحيىبنالرحمنعبد

."..الشرور.عنهوصرفسوءكلمنذاته

والعلومالفضائل"جامع(:9913)تالجيلانياللهفضلالشيخ

".اليمانيالرحمنعبدالشيخمولانا

الخبيرالعالم"حضرة(:1341)تالاعظميالرحمنحبيبالشيخ

")1(.المعلمييحيىبنالرحمنعبدالشيخالعلامةالبصيرالناقد

المعرفةوسيع،الرجالاسماءفيعصرهأوحد"كان:وقال

...")2(.يناسبهوماالفنذلكفيبالمخطوطات

الشيخ،لىإالعلماءهولاءارسلهاخاصةرسائلمنمقتبس!الثناءكلماتمنسبقما(1)

المدخل.هذاخرفي"المتبادلة"الرسائلفيانظرها

263(.)صالمآثر"بو"حياة)2(
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يعني:-حققكان"وقد(:1377)تشاكرمحمدأحمدالعلامة

بنالرحمنعبدالشيخالعلامةمصححه-للبخاريالكبيرالتاريخ

")1(.المعلمييحيى

لرسالةمقدمتهفيقال(1378)تالفقيحامدمحمدالشيخ

الشيخالمحققأخونا"كتب:المقامتأخيرجوازفيالمعلمي

".القيمةالرسالةهذهاليمانيالمعلميالرحمنعبد

قال(9138)تالشيخآلإبراهيمبنمحمدالمملكةمفتيالعلامة

"قد:تأخيرهوجوازإبراهيممقامحولالمعلميلرسالةتقدمتهفي

المعلميالرحمنعبدالاستاذألفهاالتيالرسالةهذهعليقرئت

اهـ."الصواببعينفيهاأتىوقد،بديعةرسالةفوجدتها...اليماني

بها".يتعلقوماالنبويةالاحاديثخدم"عالما:بقولهووصفه

متينجيدكلام"هذا(:0421)تالالبانيالدينناصرمحمدالعلامة

وفضلها،السنةكتبقدريعرف،الشريفالعلمبهذاخبيررجلمن

)2(."الامةتوحيدفيوتأثيرها

الشيخالمحققالعلامة"تأليف:"التنكيل"لكتابمقدمتهفيوقال

بالادلةفيهبيناللهرحمهاليمانيعليبنيحيىبنالرحمنعبد

.33(/1):"الطبريتفسير"شيةحا(1)

"فضلعلىمقدمتهفيللشيخكلامعلىتعليقاقالهالمفرد"،ل"الادبتحقيقهمقدمة)2(

وما"المقدماتضمنمطبوعةوهي،للجيلانيلمفرداالادبشرحالصمدالله

إليها".
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لحديثاأئمةعلىالكوثريالاستاذتجنيالساطعةوالبراهينالقاطعة

العظيمالكتابهذافينفسهالكوثريكلاممنعليهامبرهنا...ورواته

وطريقالمناظرةأدبعنخروجولافيهوهنلا،متينعلميباسلوب

البحثعلىوصبر،عاليةعلميةبروح،أحسنهيبالتيالمجادلة

للحق،انتصاراذلككلبلغها،:أقللمإنالغايةيبلغأنكادوالتحقيق

المؤلف،اللهفرحم،والمذهبللمشايختعصبالا،للباطلوقمعا

خيرا".المسلمينعنوجزاه

سنةمالمعلمي"العلامة(:9421)تزيدأبواللهعبدبنبكرالعلامة

فيكماوعلومهاالسنةخدمةفيجهودلهلىتعااللههـرحمه1386

الرجالكتبفيالحافلةتحقيقاتهوفي"و"طليعته""التنكيل

اصولفيودررابراعةفيهايراعهأبدىوالموضوعاتوالانساب

منهاالاستفادةانتشرتجهودفي،والتعديللجرحاوقواعدالتخريج

(")1(.المعاصرينكتبفي

بنالرحمنعبدالمعلميالمحققالعلامةعصره"ذهبي:وقال

حجر،فينقشالحبرهذا"تحقيقات:الحاشيةفيقالثم.يحى"

فخراويكفيه،لجميعااللهفرحمحجر،ابنكالحافظالكبارينافس

")2(.التنكيلكتابه

مقدمتهفي(9138)تالدمشقيالخطيبالدينمحبالعلامة

.(42)ص"السنةأهلبراءة

27(.)ص"التاصيل
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الشيخالمحققالعالم"حضرة":المخدرات"كشفلكتاب

صدوبمافضلهالناسعرفالذي،المعلمييحىبنالرحمنعبد

".الاسلاميةالكتبمنكثيرتصحيحمنعنه

الفقهفيمحقق"عالم(:1424)تالاكوععليبنإسماعيلالعلامة-17

)1(."اديبشاعر،لحديثاعلومفيمبرزوالنحو،

الفاضلالاخ"إن(:1381)تالصديقيالقديرعبدمحملمشيخه-18

العتميالمعلمييحيىبنالرحمنعبدالشيخالعاملوالعالم

مسلم"و"صحيح"البخاري"صحيحابتداءمنعليقرا،اليماني

طيب،الاخلاقطاهرفوجدته،تياساتذعنرويتهمانيواستجاز

اهل،عدلثقة،الدينيةالعلومفيالملكةجيد،الروايةحسن،الاعراق

(")2(.الحديثاهلعندالمعتبربالشرطيةللرو

الشيخ"إن(:1841)تالانصاريمحمدبنحمادالمحدثالشيخ-91

وتعديلاجرخاالرجالعلمفيطويلباععندهالمعلميالرحمنعبد

انهكماوتصحيحا،تضعيفاالمتونفيجيدةمشاركةعنده..وضبطا.

)3(."السلفيةبالعقيدةجيداإلماماملم

1266(.)2/":العلم"هجر)1(

المكيالحرممكتبةفينسخةمنها()1346سنةكتبتلمعلميللشيخلهإجازةمن)2(

.[11924رقمالشريف

علميةرسالةوهي،ليبالهدى53()ص"السانةفيوجهودهالمعلميالرحمنعبد")3(

الشريف.المكيالحرممكتبةفيمحفوظةنسخةمنها،للبناتالتربيةلكليةمقدمة
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الاعلامالعلماءمنعلم"هو(:4231)تالظاهريترابأبوالعلامة0-2

برذيلةثوبهيدنسيكنلمتقيا،زاهداورعاأواهاعبداكان،البارزين

".مروءتهاخترامولا

وغريبها،باللغةمعرفةوذاوعروضيا،بارعانحويّا"كانأيضا:وقال

.(1)الاكابر"ولقي،والفقهالاصولفيالمتونوبعضالألفيةحفظ

"الفقيه(:1356)تاليمنيالوشليمحمدبنإسماعيلالمؤرخ1-2

نحوئافقيهارأيته...المعلمييحيىبنالرحمنعبدالاديبالعلامة

فصيحا")2(.شاعرالطيفاأديبا

،الاوانعلامة،الزماننادرة"هو:الدينمحييسلطانمحمدالدكتور22-

يحيىبنالرحمنعبدالشيخ،المحققوالباحثالناقد،والاستاذ

وفضلاء،الربانيينالعلماءأجلمنكانالشافعياليمانيالمعلمي

علمفيتمهرو،والفنونالعلومجميعفيبارغاكانالكبار...اليمن

براعةولهعليها،والتعليقالكتبتصحيحفيونبغ،والرجالالأنساب

وكان،والصوابالخطأبينتمييزووتبحر،والتحقيقالبحثفي

منكثيراحقق...ووقائعهمالرجالتاريخعلىالاطلاعواسع

والتقديمات،المبسوطةالتعليقاتعليهاوعلق،القيمةالمخطوطات

")3(.والتاريخيةالعلميةالفوائدكثيرة،النافعة

.1386سنةصفرفيالمدينةجريدةفيمقال()1

2(.91)3/:"لحسناالثناءنشر")2(

424-)صالاصفجاهي"العهدفيالعربيلأدبفيومساهماتهمالعربيةعلماء")3(

.)425
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"نسابلاا"كتاب...":(9141)تحيالطنامحمدمحمودلدكتورا

نإعنهالمرضيالعلامةبتحقيقالاولىالستةالاجزاءللسمعاني،

سنةالمتوفىاليمانيالمعلمييحيىبنالرحمنعبداللهشاء

")1(.الامينالبلدهـبمكة1386

الفوائد"لكتابتقديمهفياللطيفعبدبنلوهابعبدالدكتور

يجهللااليمانيالرحمنعبدالشيخ"الاستاذ:للشوكاني"المجموعة

منيحققهبماالباحثينعلىمنةوله،الحديثعلومفيباحثعلمه

علمفيطويلباعذووهوالهند،فينشرتالتيالحديثيةالكتب

ورواته،رواياتهونقدالكتابهذاتحقيقفياجتهدوقدالاثر،رجال

أغاليطمنكثيراصححإنهحتىالمصادر،أوثقعلىمعتمدا

رزيناأميناعلمهفيوكانجدير،بذلكوهو،الفنهذافيالمؤلفات

لموفيمن،أعرفهلا،أجدهلم:المجهولالراويفييقوليعلملمإذا

".محققةضابطةبعبارة،حالهلييتبينلم:أمرهلهيتبين

كلصرفوباحث،جليلعلامة"(:0421)تلجاسراحمدالعلامة

أصحفيماكولا(لابن)الاكمالالكتابيخرجلكيعملهوكلجهده

التقيالعلامةشيخناهو،لجمالوالكمالحيثمنجملهاوصورة

لحرمامكتبةأمينالمعلمي...الرحمنعبدالشيخلجليلاالورع

(")2(.المكي

!!!

.(09)ص"الموجز"

الجاسر.لحمدمقال،21387،السعة،العربمجلة
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التاسعالمبعث

وتعقيقاتهمؤلفاته

121

نميدثة

وقد،وتبحرهوتحقيقهعلمهعلىيدلماأعظممنالعالممؤلفات

المكثرينمنيعدفهو،البابهذافيوافربنصيبالمعلميالعلامةضرب

متفاوتة،ورسالةكتاباوعشرينمئةمؤلفاتهعددتجاوزإذ،التأليفمن

علىوالكلام.الصفحاتمئاتفيوكتابلطيفةرسالةبينمالحجما

مكانلىإيحتاجوالتأليفالكتابةفيومنهجهالشيخمؤلفاتخصائص

:نقاطفيمؤلفاتهخصائصأهمنجملأنيمكنلكن،أرحبووقتأوسمع

وماالعصرذلكفيالسائدالنمطعلىتجرلمالشيخمؤلفات-غالب1

مبتكر،مؤلفاتهغالببل،لتقريراتأووالشرحالمتنطريقةوهي،قبله

منفيهاصغيرةرسالةفرببحجمها،تقاسلاالصغيرةالرسائلأنويلاحظ

الكبير.الكتابيفوقماوالتحقيقالإبداع

لحجة،واالدليليعضدهماوترجيحالاجتهاد،لىإالمؤلف2-نزوع

المذهب.أولجمهوراخالفوانحتى

تكادلاواحدةطريقةعلىغالباتسيرأنهاكتبهفيالقوةمواطن3-من

فرقلا،الطريقووضوحالمنهجوصفاءوالاصالةالقوةحيثمنتختلف

ومتاخر.منهامتقدمبين

المؤلفينمنعدداالامامناقشفقد،البالغةوالدقةالعلمية4-الامانة
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بالمقارنةذلكثبتوقدبحروفها،عباراتهمبنقلالامانةغايةمعهمفتوخى

الكتب.تلكأصولمعالدقيقة

يعضدهالذيلحقاعنالبحثهدفهفكانوالتجرد،-الانصاف5

المسائلفيبكيغوص،متيناستدلاليبمنهجيعرضها،والحجةالدليل

لا،والدليللحجةواوالتعليلبالتوجيهفيحلهاالمعقدةوالمضايقالمشكلة

بها.لالهايستدلعندهفالاقوال،علانولافلانبقول

المرادالقولعلىيوردأنهوبحوثهكتبهخصائصأحسن6-من

لاحتىويناقشهايحلهاثمالذهنعلىتطرأقدالتيالاشكالاتكلترجيحه

أصحابلسانعلىيردلميوردهمابعضإنحتىعليها،تىإلاشبهةيترك

رجحهلمااطمئنانهوقوةإنصافهمنوهذا،عليهالمردودالمذهبذاك

له.واحتج

وأالشبهةيذكرأنه:الامامهذالكتبالقارئعليهيقفماجميل7-من

نأوهلةلاوللكيبدوتقريراويقررهاالمخالفالقوللاصحابلحجةا

جوابايكونماكأسهللكفيبدو،ويحلهينقضهثمالعسر،غايةفيخله

والمعصلات.العقدحلفيعجيبفالشيخوحلا.

والتعقتدالتكلفعنبعيد،عالأدبيأسلوبفيالعلملغة8-استعمال

فيهاتشعرولاالمسائلأعقدفيالطوالالصفحاتللشيخفتقرأ،الابتذالأو

الائمة.كبارمنغيرهاوتيميةلابنتقراكانك،سامةولاخللولابملل

الفنونبأكثرومعرفته،مواهبهتعددعنالاماممؤلفاب-كشفت9

منها.كثيرفيوالاجتهادالتحقيقدرجةوبلوغه،الاسلامية
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لجلدواالبحثعلىالصبرعلىقوتهالشيخمؤلفاتلناتكشف-01

قدالفهارستكنلموقتفي،والمقارنةوالتتبعوالتنقيبالتفتيشعلى

الكاملالمجلدقرأربماأنهالشيخصرحفقدالحدود،أضيقفيإلاظهرت

ويكاتبأياما،عبارةأولفظةتحقيقفييبقىوقد،كلمةأوعبارةلاستخراج

علىالوقوفأولفظةضبطأجلمنالارضأقطارفيوالباحثينالعلماء

ذلك.نحوأوقصةمصدر

منكتبهفيوقعوما،الشيخكتبخصائصمنشرحناهمامع-11

كتبهيمدحأوبهايفخرتجدهلنالمسائلعويصاتوحللتدقيقوالتحرير

المجالسفيبهالتبجحلغيرهالتحقيقاتهذهبعضوقعتولو،ومصنفاته

والكتب.والمحافل

أنهايعلمالإنصافبعينفيهاوالناخملر،الامامكتببهتميزتمابعضهذا

.المعارففيوتنوعابيانولغةوتحقيقاعلماالمتأخرونكتبهماأحسنمن

التأليفعلىللشيخالحاملةالأغراض

الاتي:فيذكرهايمكن

المسائلفيالكلامتحقيق"كتابفيكما،سائللسؤال-إجابة1

"،البكريةاللطيفةو""،الركوعبإدراكالركعةإدراك"ورسالة"الثلاث

وغيرها.("الكاشفةالانوارو"

فيعديدةرسائلفيوذلك،مناظرةأومذاكرةبعدللمسألة2-تقييدا

الصوماشتراطومسألةالتفسير(،رسائلمجموع)انظرالاياتبعضإعراب

اللغويةالمسائلوبعضالمجبر،ليالوتوكيلومسألة،الاعتكاففي

لادبية.وا
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فيكما،المخالفينعلىورداللصوابوبياناللحق3-انتصارا

والتعزيزالطليعةمنوملحقاتهالاباطيل"منالكوثريتأنيبفيبما"التنكيل

والرد،ذلكفي"الكاشفةلانوارا"كتابيدخلأنويمكن،الترحيبوشكر

والرد،الحنفيةمنالترمذيجامعشراحبعضعلىوالردالفراهي،على

القبور"و"عمارة"الاسلامفي"الوراثةكتابصاحبالجيراجيعلى

الفقهية.الرسائلوبعض

كانتسواءالتفصيليةلقضاياأوالكبرىالمسائللبعضتحقيقا4-

العبادةمعنىعنالاشتباه"رفعالعظيمكتابهفيكما،عقديةأوفقهية

و"إرشاد"،واللغةالنحوشواهدو"معجم،""الوحدانوكتاب"...والاله

ورسائل"الضعيفلحديثباالعملو"حكم"،وأحكامهالكذبلىإالعامه

والعقدية.لتفسيريةووالفقهيةالحديثيةالرسائلمنوجملة،البدعةفي

المسودةطباعةيمكنفكيف،مسوداتالشيخكتبأغلبإن:قيلفان

نظرناإذاالعملصعوبةمنيزيدماوالتحويلوالتخريجالضربمنوفيها

بطباعةيرضىلاالمؤلفولعل؟فريدةنسخاوالرسائلالكتبتلككونلىإ

.الحالهذاعلىكتبه

:وجوهمنلجوابفا

:القولتهممؤلفافييصدقالذينالعلماءمنالشيخأن:الاولالوجه

يزاللاالشيخفإنالتمامحدالكتاببلغفمهما،"مسوداتمبيضاتها"إن

ولذلكبدأ،كمامسودةيعودحتىوالتنقيحوالتصحيحبالإضافةيتعاهده

كلووضعتنسخهتمإذاوالتحويلوالهوامشالضربالكثيرالكتابنجد
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المقاطعمؤتلفالافكارمتسلسلكتاباغدامواضعها=فيالمؤلفإشارات

نهائية.مبيضةكأنهشيئامنهتنكرلاالأجزاء،مترابط،الفقراتمتناسق

تيميةابنالاسلامشيخمؤلفاتفيكالشأنالشيخكتبفيوالشأن

شرحناهكماتلاميذهاستخرجهامسوداتبخطهتركهمافغالب،اللهرحمه

موضمع.غيرفي

مسوداته،منالكتابباستخراجيسمىماتراثنافيعرف:الثانيالوجه

العربي"الكتابيراجع.التراثكتبمنجملةفيكثيراهذاوقعوقد

التراثية.القضيةهذهفيبحثوليسيد،فوادلأيمن"المخطوط

ورسائلهكتبهطبععلىحريصاكاناللهرحمهالشيخأن:الثالثالوجه

عندكانحينسواءمناسباتعدةفيبذلكصرحوقدشعاره،وومجاميعه

المكرمة؛مكةفياستقرارهوقتأوالهندفياستقرمابعدأوالادريسي

المواضع:هذهفاليك

"اسأل:1134سنةقبلالادريسيلدىمقامهأياملهوصيةفي-قال1

مذاكرتي.أونظميمنمعييوجدماويدونايجمعاأنالشقيقوأخيوالدي

مايجمعأن-اللهأيده-المؤمنينأميروعلىخير.قذلكنشرهتيسروإذا

تمامفذلك،ونشرهوطبعهبنسخهويأمر،ليالعالجنابهمدحيمنيوجد

".عليهحقي

مشتغلأنا":1356سنةفيمؤرخةأحمدلاخيهرسالةفي2-وقال

نأأطمعلالان،أمكنإننفقتيعلىأطبعهاأنحبومهمةرسالةبتأليف

أحد".منالمساعدةأطلبأننفسيتطاوعنيولابطبعها،يساعدنيأحدا
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منأفردأنعزميفي"شاكر:أحمدالشيخلىإلهرسالةفي3-وقال

فصارفيهاطالالكلاملان،الخطيبجمةوترالشافعيالامامترجمةكتابي

الشافعيةمنالقاهرةفيهناكفهل.مستقلةرسالةتكونأنيصلحمنهاكل

نأفضيلتكممنفأرجوكانفان.نفقتهعلىالرسالتينتينكلطبعينشطمن

."...يلزمفيماعنيوتنوبواإليكمأرسلهماحتىتعرفوني

هيئة"إن:ليإكتبهفيماالمعلميأحمدبنمحمدتلميذه-وقال4

فأفادبطبعها؟يهتملالماذا:لهفقالوامولفاتهبعضفأراهم،زارتهسعودية

اللهفسياتيوالمسلمينللاسلامإفادةفيهاأنلىوتعاسبحانهاللهرأىإذاأنه

يطبعها".بمن

ورسائلهكتبهطباعةعلىالشيخحرصعلىتدلالنصوصفهذه

زدنامااللهبحمدفنحنمبكر،وقتمنكانذلكعلىوحرصه،ومذكراته

لىإونشطنا،منهطلببلاطبعهاعلىوساعدنا،الشيخوصيةنفذناأنعلى

علمهلنشرسبحانهاللهاختارهمممنفلعلنا،نفعهلتعميمكاملاتراثهجمع

فيهالىوتعاسبحانهاللهرأى"إذ:بقولهالشيخإليهمأشارمنفنكون،وتراثه

يطبعها".بمناللهفسيأتي...إفادة

لي:التاالنحوعلىواثارهالمعلميالشيخكتبعلىال!لامقسمناوقد

لموسوعةاهذهفيترتيبهابحسبمؤلفاتهأولا:

الموسوعةهذهفيتدخللمالتيأوالمفقودةكتبهثانيا:

تحقيقاته:ثالثا
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لموسوعةاهذهفيترتيبهابحسبمؤلفاتهاولا:

127

ثم،بالعقيدةفبدأنا،الفنونعلىالموسوعةهذهفيالكتبرتبناوقد

.المتفرقاتثم،اللغةثم،الفقهأصولثم،الفقهثم،الحديثثمالتفسير،

المقيدةقسر4أولا

ورسالة.كتابا(41)القسمهذايحتوى

العبادةكتاب-1

التوحيدبينوالفرقوالالهالعبادةمعنىعنالاشتباه"رفعكتاب

المؤلففيهتناول،العبادةتوحيدبيانفيالكتبأوسعمن"باللهوالشرك

تجليةفيالاسهامبهاأرادمطولةتمهيداتومقدماتبينماعدةقضايا

إلالاإلهوشروط،الشركوخطورةالتوحيدأهميةمبيناً،والعبادةالالهمعنى

وحكمالعباد؟علىلحجةاتقوموبم،الاسلامفيالمرءيدخلوكيف،الله

غلالا.أوجهلابشركتليسمن

فيالناسبعضبهايحتجالتيالاموربيانلىإانمؤلفواستطرد

والرأي،الضعيفلحديثواكالتقليد،؛للاحتجاجلحةصاغيروهيالعقائد

مراعاةدوناتفقكيفماوالسنةبالكتابالاستدلالفيوالاعتسافالمجرد،

للنصوصجمعولا،القرآنوبلاغةالسلفعنوالمنقولالعربيةلقواعد

الواحد.كالكلاموالسنةالكتابفانالواحد؛الموضوعفيالواردة

قادرةأنهاالاصنامفييعتقدونيكونوالمالمشركينأنالمؤلفوبين

تعريففيذلكبعدشرعثم.للعالممدبرةرازقة،،خالقةشيء،كلعلى
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السابقةالأممأعمالوسردهما،معناوتحقيق(والاله)العبادةلفظي

تلكبينالمشتركالقدرذلكمنليستخلصمعبوداتهاتجاهواعتقاداتها

مانعا.جامعاتعريفاالعبادةمعرفا،والعبادةالتأليههوفيكونالامم

والهوىوالشياطينوالاصنامالملائكةعبادةتفسيرفيفصولاوعقد

والقياماللهلغيرالسجودقضايافيتفصيلاتمعوغيرهاوالرهبانوالاحبار

عليه.مزيدلابماوالتوسلالطلبوأحكاموالدعاء،وأحوالهللقادم

والسحروالتولةوالتمائموالرقىالطيرةأحكامتوضيحفيأيضافاضو

يقلدأندونلتاريخووالسنةالكتابباستقراءذلككل.اللهبغيرلحلفوا

المعاني.فيوجلالةالتعبيرفيجمالمع،المسائلهذهفيأحدا

المعلمي،يحيىبنالرحمنعبدالشيخكتبأهممنبحقفالكتاب

منه.والاستفادةقراءتهعلمطالببكلفيجدر

وعددالموسوعةهذهمنوالثالثالثانيالمجلدينيمثلوالكتاب

لكناكبير،نقصالخطيةنسخهفيوقعقدوكان.صفحة0013صفحاته

إلاالكتابمنيفقدلمأنهونعتقد،النقصهذاأكثرعلىعثرناقداللهبحمد

لله.لحمدو،قليلةصفحات

الثلاثالمسائلفيالكلامتحقيق2-

كتابعنسائللرغبةاستجابةإندونيسيافي4134سنةالشيخألفه

حيث(،1364)تالسوركتيمحمدبنأحمدللشيخ(الثلاث)المسائل

المسائلهذهعلىيتكلمثمجمالاإمؤلفهوفيفيهرأيهيبديانمنهطلب

.الكتابهذاوالفبادلهفاستعان،السائلعليهوألحتفصيلا،



921المعلمبمترجمةاالثانيالقسر

رئيسة:مسائلثلاثفيالكلامعلىيحتويوالكتاب

والتقليد.الاجتهادفي:الاولى

والبدعة.السنةفي:الثانية

وغيرهم.والموتىللغائبينالنداءفي:الثالثة

مباحث:ستةالثانيةالمسألةوفي

القبور.علىالبناء:الاول

القبور.علىالمساجداتخاذومساجدالقبوراتخاذ:الثاني

القبور.زيارة:الثالث

.التبرك:الرابع

لتوسل.ا:مسلخاا

:مقاماتثلاثةالثالثةالمسألةوفي

الغيب.علىالاطلاعفي:الاول

.الكونفيادمبنيبعضتصرففي:الثاني

والطلب.النداء:الثالث

منأحديذكرهلمإذ،المشروعكتبنوادرمنالكتابهذاويعتبر

وقد،مجاميععدةفيومبعثرةمشتتةأوراقهكانتوقد،ذلكقبلالباحثين

تعببعدبهوالعنايةتحقيقهثم،وموضوعهكنههلمعرفةتعالىاللهوفقنا

ويمثل.وأعانوفقالذيللهفالحمداخر،كتابأيفينواجههلموجهد

صفحة.581فيويقع،المشروعمنالرابعالمجلدالكتابهذا
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!لمسودةاو)المبيضةالاسلامفيالقبورعمارة3-

تعلقولهاأصلها،حيثمنالفقهمسائلمنمسألةالكتابهذاناقش

القبورعلىالبناءمسألةوهي،إليهتفضيومانتائجهاحيثمنبالعقيدة

ذكرمنالاجتهاد؛طريقةعلىفيهاالقولفحرر؛الإسلامفيوحكمها

إلبهيسبقهلمنحوعلى،ودلالةثبوتافيهاالنظرثم،المسألةفيالنصوص

والتحرير.التحقيقفياللهرحمهالمصنفعادةعلىفيها،تكلمممنأحد

مقدمةفيالمؤلفوذكر،مصنفاتعدةالمسألةهذهفيكتبوقد

متحرنظرفيهاينظرانهوفارادفيها،لفمابعضعلىاطلعأنههذهرسالته

والسنة.الكتابمنبدليلهللحق

ليسمامنهاواحدةكلوفي،مراتعدةهذهرسالتهالمولفكتبوقد

والثانية""المبيضةبالاولىسمينامنها،نسختينننشرأنفرأينا،الاخرىفي

وجودلاعديدةقواعدفيهاأنالمسودةنشرعلىحملناوالذي،"ب"المسودة

أخرىبطريقةعرضهاأواختصارا،تركهاالشيخلعل،""المبيضةفيلها

الفوائد.بعضفوتت

947فيويقع،الموسوعةفيالخامسالمجلديمثلالمجلدوهذا

".الإسلاميةالعقيدةيسر"وهو5بعدالاتيالكتابإليهمضموماصفحة

الاسلاميةالعقيدةيسر-4

فاخترناالعجائز""دينهواخروباسم،الاسمبهذاالمؤلفسماهاوقد

.الكتابعلىدلالتهلوضوحالمثبتهذا

عنأفصحكماوتيسيرهاالعقيدةتسهيلمؤلفهامنهاأرادرسالةوهذه
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وأنواع،وتفرقهمالعقائدفيالناساختلافذكرفقدمقدمتها،فيذلك

والمتوسطة،،"المختصرةالثلاثةبانواعهاوأنهافيها،المؤلفةالكتب

لحيرةواالشكلىإبل،والاطمئناناليقينالعلاملىإتفضيلا"والمطولة

وأقرب،الكلامفيهاأوضحرسالةأكتبأن"فاحببت:وقالوالتقليد،

المستفيد،غليليشفيوجهعلىالحجةتقريرعلىوأحرص،المرام

والتقليد".لحيرةاعنلىتعااللهشاءإنويخرجه

هذهعلىإلانعثرفلم.مرادهلهليتحققتمامهاإمنيتمكنلمنهإلا

.المنشورةالقطعة

رسالةمعالموسوعةمنالخامسالمجلدفيالرسمالةهذهجعلناوقد

.137صفحاتهاوعدد"الاسلامفيالقبور"عمارة

:العقيدةرسائلمجموعء

وفيه،صفحة048فيويقعالموسوعةمنالسادسالمجلدويمثل

رسائل:عشر

التاويلحقيقة5-

واطلاقاتهواصطلاحا،لغةبتعريفهوقدم،الباطلالتأويلعنفيهاتكلم

وتشديد،والكذبالصدقفيمقدمةذكرثم،واللفظوالفعلالروياعلى

والتوريةبعضهفيوالترخيصالمفاسد،منفيهوماالكذبفيالشارع

خلافثم،تؤولالتيالعقيدةنصوصوضروب،التأويلوحكم،لجائزةا

المثبتةالفرقوتباينمتأوليها،حججودحض،اللهصفاتاياتفيالناس

وقصور،التشبيهمنهيلزملاظاهرهاعلىمعناهاإثباتوأن،اللهلصفات
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والمحكم،المتشابهفيالقولوتفصيلالامور،منكثيرفيوخطئهاالعقول

.الشرعنصوصفيالواردةالاخبارتاويلمنوموقفه

صفحة.08فيالرسالةهذهوتقع

البدعةحقيقة6-

بينثم،المشرعوضعمنكلهالديننو،بالبدعالعملبطلانفيهابين

ناعنيخرجلابدعةأيمشروعيةعلىالاستدلالانوالشرحبالامثلة

دليلشبهةفيهاويكون،للعاميدليلشبهةفيهاويكونشرعيا،دليلايكون

يخفىولكن،الناسعندمعلوموذمهاوضلالهاالبدعةانبئنثمللمجتهد،

فيافاضثم،بالبدعةالعلمبهايتحققالتيوالطريق،البدعاهلحكمعليهم

ذلك.ذكر

صفحة.37فيالرسالةهذهوتقع

السنةعنابذعهفصرفيالذجنةصدع7-

بينهماالفاصلةلحدوداوتعيينلبدعةوالسنةبينالفرقإيضاجبهاقصد

بعضفناقش،العواممنوالاذكياءالعلمطلبةاكثريفهمهوجهعلى

امثلةمع،اعتراضاتمنعليهاوما،البابهذافيالمذكورةالتعريفات

المختارالاصطلاحيالتعريفانلىإرسالتهآخرفيخلصثم،وشرح

عليهاللهصلىالنبيهديمنيكنولم،بالدينألصق"امرهو:للبدعةعنده

".بالقوةولابالفعللا،وسلمواله

صفحة.15فيالرسالةهذهوتقع



133المعلميترجمة4الفانيلقسو1

والعربالحنيفية8-

عربفيبقيلحقاالدينأنعلىالكتابأهلنصوصفيهاذكر

بعدوأنهم،السلامعليهإبراهيمبعدقرناعشرينفوقحولهاوماالحجاز

ذلكفيوما!و،محمدااللهبعثحتىباشياء،متمسكينوبقوااشياءغيروا

ملةبالحنيفيةتمسكهممدةطولجهةمنإسرائيلبنيعلىالعربفصلمن

بهم،عهدهموبعدفيهمالانبياءقلةمع،فيهمالشركدخولقبلإبراهيم

نصوصتفسيرهفي"الحق"إظهاركتابمؤلفكلامبعضضمناوناقش

"النبت"وأصل"لحيبن"عمرونسبفيهاوحقق،المقدسالكتاب

إسماعيل.ولدقيدار"و"

صفحة.51فيالرسالةهذهوتقع

وثنيتهمفيالعربعقيدة9-

أولهافيبين،فقراتسبعفيالجاهليينالعربعقيدةبيانفيهاجملأ

وفي،لجملةافيلىتعااللهبربوبيةجاهليتهافيواقرارهمالعربتوحيد

نسبتهمالثالثةوفي،الالوهيةفيشركهممعبالربوبيةإقرارهمتناقضالثانية

دخولتاريخالرابعةوفي،لذلكالمحتملةوالاسباب،لىتعاللهالبنات

بلذاوتهايعبدونلاوأنهمالاوثاننصبهمالخامسةوفي،بلادهمفيالوثنية

أنثوية،بأسماءأوثانهمتسميةأصلالسادسةوفي،تهملمعبوداصورهي

الاخيرةالفقرةوفي،اللهبناتأنهاالملائكةفيباعتقادهمذلكوعلاقة

زلفى.اللهلىإتقربهموسائطيعدونهموأنهم،الملائكةفيمعتقدهم

صفحة.42فيالرسالةهذهوتقع
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الضالعيحسنعلىالرد-01

حالهونقل،ليالحلوالضالعيباهارونإبراهيمبنحسنعلىفيهارد

وبيان،بالحلولالضالعيقولإثباتوفيها،صحابهومشايخهبعضعن

الأقطارمشايخعلىالتتلمذودعواه،ونصوصهبالشرعالظاهرجهله

ثم،باعترافهلهتبينبعدمالحقاعنواستنكافه،البيتلالوالانتساب

وانكار،الناسعنالتكاليفورفعبالحلولالقولمنأظهرهفيمامناقشته

.القرآنواعجازثبوتفيومنازعتهع!ي!،نبينانبوةصحة

منكثيراهترأوقدهـ،1134سنةعدنفيالمؤلفكتبهاالرسالةوهذه

طريقتهعلىفيهاالشيخوجرىالاخر،البعضأطرافوتآكلأوراقها

صفحة.96فيوتقع،والنقاشالحوارفيالمعهودة

فيهاوالغلوالصوفيةالرياضةمنلمسلمينالبعضوقعما-11

خوارقبعضلاكتسابالمدعينالصوفيةأحدفيهاالمؤلفناقش

يختلطوما،والرقيةالمغناطيسيوالتنويمكالعينمنهاثبتماوذكر،العادات

التعبد،فيالهندوسمعالصوفيةوتشابه،والمعجزةالكرامةمعالسحرفيه

وولعيهممتعبدوأغراض،السلفعنوالمأثوربالمشروععباداتهمواشتباه

صحةفيالمشككينعلىورد،والادمغةالأبصارسحروبين،بهمالشياطين

للسحروالمتعاطين،الصوفيةلعباداتالمجيزينعلىورد،والكرامةالسحر

نفسيةبقوىحاصلةالانبياءمعجزاتبأنزعمومن،الكفرةإيذاءبحجة

مكتسبة.

صفحة.46فيالرسالةهذهوتقع
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النبفاعةفيرسالة-12

الشفاعة،مسالةفيالناساقوالتفاوتعنمختصربكلاملهامهد

معنىبينثم،الباطلةالشفاعةفيرخصواوقصاصمشايخحوالوشكا

للأعلى،الادنىمنكونهولا،الشفاعةقبولاشتراطعدموذكر،لغةالشفاعة

الشفاعةقساموفيها،المشفوعللحاجةمالكاالشافعيكونلاأنشتراط1و

فيالخيرةوجعلهميتهوطلبهكحكمبالدعاء،متعلقةومباسط،اللهعند

علىمصراكانإنيطلبهلمنإجابةالدعاءكراهةلىإونبه،اللهلىإإجابته

الاخرين.منالدعاءطلبفيهايستحبالتيالاحوالوبعضالكبائر،

فيوتقع،الرصاصبقلامالمؤلفعلقهاوقد،تكتمللمالرسالةوهذه

صفحة.18

عنهماللهرضيالأربعةالخلفاءبينالتفضيل-13

اللهرضيالراشدينالاربعةالخلفاءبينبالتفضيلتتعلقمختصرةرساله

أكانسواء،يطلقهمنعندبينهمالتفضيلانضباطعدمببيانفمهد،عنهم

نوفيها،مشتركونفهم؟الادلةوورودالمسلمينونفعالدينبتشييد

فيكلاملانهفمردود؛لىتعااللهعندمنزلتهملىإبالنظركانإنالتفضيل

نو،تعصبمنالتفضيلفييحصلماعلىونبه.اللهإلايعلمهلاغيب

وذكر،لجميعابتعظيماهتمواالسلفنو،بهيشتغلوالمأنفسهمالخلفاء

فيحصلوما،الثلاثةعنعنهاللهرضيعليخلافةتأخرفيبالغةحكما

المفاسد.منبهواندفعالمصالحمنذلك

.صفحات8فيالرسالةهذهوتقع
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لمكانوابالزمانالعقائدتعلقرسالة-41

متيناتعلقالتعلقهماوالزمانالمكانحاللىإالنظرأهميةفيهابين

وبينبينهوالفرقالفضاء،وحقيقة"،"المكانمعنىأولهافيوذكربالعقائد،

علىإطلاقهمفيالمتكلمينإطباقمننقلماعقلاناقشثمالهواء،

موجود.شيءأنهوزعمواموهوما،بعدايسمونهعدما"الفضاء"

.صفحات5فيالرسالةهذهوتقع

التفسيرقس!:ثانيا

ورسالة.كتابا()18علىويحتوى

الفراهيالحميدعبدللمعلمالفيلسورةتفسيرعلىالتعقيب-51

الهندعلماءكبارأحد(9134)تالفراهيالحميدعبدالمعلمللعلامة

تعالى:فولهفيالخطابأنلىإفيهذهب،الفيلسورةتفسيرفيجزء

ورموهميطيقونبماأبرهةجيشقاومواالعربوأن،للمخاطب(تريهم>

الطيرماو.أهلكتهمعاصفةريحاعليهموأرسل،اللهنصرفجاء،لحجارةبا

هذاعلىرداهذاكتابهالمعلميالشيخفألف.الموتىجثثلاكلفارسلت

.السورةتفسير:نيوالثامفصلا،الرد:الاولقسمينعلىوجعلهالتفسير،

403فيويقعالموسوعةمنالسابعالمجلدالكتابهذاويمثل

صفحة.

التفسير:رسائلمجموع*

أربعوفيه،صفحة434فيويقعالموسوعةمنالثامنالمجلدويمثل
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وهي:،رسالةعشرة

البسملهتفسير-61

منهاالئالثالفصلفيتكلموقد،فصولثمانيةعلىمرتبةالرسالةهذه

معالنقاشطالووتنقيحها.تحريرهافيوبالغوالمسمىالاسممسألةعلى

درطويلفصلوفي.عليهورد"القرانمجاز"كتابهفيالسلامعبدبنالعز

"."الرحمنكلمةيعرفونيكونوالمالمشركينأنيزعممنعلى

فيمسودةمنبهاألحقناهمامع.صفحة96فيتقعكاملةرسالةوهي

نردلمممتعةفصولفيهاوردت،للفاتحةتفسيرضمنكانتالبسملةشرح

.القارئعلىتفوتأن

تحةالفاسورةتفسير-17

وقراءةمعنىكلهاالاياتعلىفيهتكلمفقد،للسورةكاملتفسيرهذا

وكذلك،الرسالةفينجدهالممواضععلىإحالاتهناكأنغيروإعرابا،

،المخطوطفيتوجدلمالمسائلبعضفيللبسطإليهاأشارالتي"الفرائد"

فصولأهمومن؟الرسالةمباحثمنمفقودمبحثأومستقلكتابهوفهل

فيهأحالوقد،العبادةتفسيرفيحررهالذيالنفيسالفصلذلكالرسالةهذه

كتابأولوهو()العبادةكتاب،الموضوعهذافيالمفردكتابهعلىكئيرا

صفحة.58فيالرسالةهذهوتقع.الموسوعةهذهفي

(5-1)البقرةسورةأولتفسير-18

الاهتمامعليهويغلببالنكتأشبهالرسالةهذهفيالمؤلفتفسير

.صفحات6فيوتقع،البيانيلجانببا
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البقرةسورةفيالاياتارنباط-91

وتناسبهاالبقرةسورةاياتارتباطعنالرسالةهذهفيالمؤلفكشف

]256[.(الدينفى20اإلآ>:لىتعاقولهلىإالسورةأولمن

صفحة.05فيالرسالةهذهوتقع

وماقبلهبما.(..ألصلؤتعلى>خقظو:تعالىقوله2-ارتباط0

بعده

الايةهذهوقوعفيالاشكالحلتاليفهالىإدعاهمختصرةرسالةوهي

.صفحات6فيوتقع.بالطلاقمتعلقتينايتينبين

الايات(00.أنوالهمأيتمعاتواو>:لىنعاقولهتفسير-12

وضمالنساء،سورةمن(24-)الاياتالرسالةهذهفيالمؤلففسر

جديدوجهلىإفيهوذهبأيضا.السورةمن(013-1)27منالايابإليها

الاية.<لأئقسطوأفىأليئمىخفغوإق>:لىتعاقولهتفسيرفي

صفحه.17فيتقع،كاملةرسالةوهي

لمارهاسورةأولتفسير2-2

طريقةعلىفيهجرى3[،]1-السورةأولمناياتلثلاثتفسروهو

،الكلاموانقطعبعدها،لماالايابمناسيةذكرثم،ونحوهالجلالينتفسير

في8الرسالةوتقع؟الموضعهذاعندانتهتأوبقيةالرسالةفيبقيفهل

صفحاب.
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الاية(000أثمرإذاثمرةمن:>!لوالىتعاقولهتفسير-23

السيدوالفقيهالادريسيالسيدبينجرىحوارالرسالةهذهأصل

المذكورةالايةفيبالاسرافالمقصودفيالاهدلالرحمنعبدبنمحمد

بعدفيماحررهثمالحوار،فيالمولفاشترلبوقد(،141)الانعامسورةمن

.صفحات01فيالرسالةهذهوتقع.وعدلإليهوأضاف

الايات(000سي!مقفتناولقد>:لىتعاقولهتفسير4-2

:اجزاءهكذافصولخمسةعلىبديعاترتيباالرسالةهذهالمولفرتب

علىردوقد.المحصلتدبر،،تمحيص،الآيةتفسيرفيقيلما،الاية

فيالمشهورةالقصصبشناعةفيهاواعترف،الايةفياختيارهملجمهورا

الشناعة.منخاليةللقصةمحتملةصوراذكرولكنه،الايةتفسير

صفحة.11فيتقع،مبيضةتامةرسالةوهي

ومعنى.!..فخذوهالرسولءانبهم>وما:تعالىقولهتفسير25-

البيت"أهل"

بنصالحالشيخوبينالمولفبينجرتمذاكرةنصالرسالةهذه

باهلالمقصودثمالحشر،سورةمنالمذكورةالايةعنالصيلميمحسن

الئ!اهلالرجسعن!ملذهباللهيرلد>إيما:لىتعاقولهفيالبيت

صلىالنبيوالالبيتباهلالمرادلىإالكلامتطرقثم(.تظهيرويظبنركم

الاحاديث.فيوسلمعليهالله

صفحة.12فيوتقع،كاملةوهي
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سعى(ماإلال!فسنلتسوأن>:تعالىقولهإعراب-62

ونجين(مالذاأنكان>:تعالىقوله-إعراب27

الحاقة<ما>الحاقة:لىتعاقوله-إعراب28

المذاكراتنتائجمنوهي،صفحة25فيتقعالثلاثةالاعاريبهذه

رسالتهالمؤلفافتتحوقد،الإدريسيالسيدحضرةفيتجريكانتالتي

الطيبةالإدريسيةالمعارفثمراتمنكاتبهاقتطفهمما":بقولهالاخيرة

.."..لجنيةااليانعة

والسماواتالأرضخلقاياتتفسيرفي2-رسالة9

مع(دححفاذلكبعد>ؤالارضى:تعالىقولهإشكالحلالرسالةموضوع

خلقفهل<جميعاضىالأئافيلكمظفهوالذي>:البقرةفيقوله

السماء؟خلقعلىمقدمالارض

صفحة.12فيتقعكاملةوهيئد،وفونكتالرسالةوفي

نحه<>أغني:تعالىقوله3-معنى0

منمواضععدةفيعليهافتكلم،المؤلفبالالعبارةهذهشغلتقد

معناها.وحرراستعمالاتها،الرسالةهذهفيتتبعوقد.كتبه

.صفحات01فيتقعكاملةرسالةوهي

وتكملتهالرازيالفخرتفسيرجولبخت31-

بكمالهليسالمطبوعالتفسيرأنأولاالبحثهذافيالمؤلفأثبت
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لا،الخوسبيالدينلشمسمعهالمطبوعةالتكملةأنثانياوأثبت،للرازي

بحثوهو.الاصلمنالتكملةبتمييزثالثاعنيثم،ليالقموالدينلنجم

ودقة،العلمسعةمن؛البحثأدواتمنالمؤلفوتيبمايشهدنفيس

وأكللدونوالاستقصاءالتتبععلىلحرصوا،البيانوتذوق،الملاحظة

ملل.

العلامةالشيخالقضيةهذهتحقيقعلىالمؤلفبعثالذيوكان

سنةالحجمجلةفيمؤلفهحياةفيونشر1385(،)تمانعبنمحمد

الهندمجلاتأشهر""معارفمجلةفيونشرالارديةلىإوترجم،1376

صفحة.03فيوهو.م5791سنة

الرازيتفسيرمنفوائد32-

رأيناالشيخبخطمقيدةورقاتولكنهمستقلا،تأليفاليسالتعليقهذا

.صفحات6فيتقعوهي.السالفالبحثبعددراجهاالمناسبمن

وعلومهالعديققسص4ثالتا

ورسالة.كتابا2(1)علىالقسمهذاويحتوي

التنكيلطليعة33-

"تأنيببعنونهكتابا(1371)تالكوثريزاهدمحمدالشيخألف

ساقهمافيهانتقد"الاكاذيبمنحنيفةأبيترجمةفيساقهماعلىالخطيب

"تاريخكتابهمنحنيفةبيأترجمةفي(634)تالبغداديالخطيبالحافظ

هـ.0136عاممصرفيكتابهوطبع.السالفينعنالمثالبمنبغداد"

جوابلىإبحاجةأنهرأىأحدهممنبطلبالمؤلفعليهاطلعفلما
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السنةأئمةفيوالطعنالعلميةالأخطاءمنالكوثريفيهوقععمامفصل

الكوثريتأنيبفيبما"التنكيلسماه-الهندفيوهو-كتابافألفورواتها،

،الرواةوقسمالقواعد،قسم:أقساماربعةلى!وقسمه(1")لاباطيلامن

العقائد.وقسم،الفقيياتوقسم

يقتضبأنالمؤلفرأىالتماموشكعلى""التنكيلكتابكانولما

التنكيل"طليعةوسماهالاخطاء،منالكوثريفيهوقعماأهمفيهمنهنموذجا

نحوفيهـ.1368سنةبمصرطبعالاباطيل")2(منالكوثريتانيبفيبما

برواةيتعلقفيماالكوثريمغالطاتفيهبين.المتوسطالقطعمنص001

أنواعا.وجعلها،خاصةلحديثا

الطليعةتعزيز4-3

بنقد"الترحيبسماهعليهـارداكتب""الطليعةعلىالكوثرياطلعلما

أمرين:علىبناه"التانيب

وأمور،حنيفةأبيفيبالطعنواتهامه،المؤلفقصدفيالطعن:الأول

.اخرى

التغييرعهدةمنالتملصومحاولة،امثلةمنأوردهمامناقشة:الثاني

".الكوثريعلىالردفيلبري"النقدالأمربادئسماهقدوكان(1)

الاربعة،اقسامخمسةلىإقسمهقدللكتابلأولالإخراجفيالمؤلفوكان)2(

المغالطةمنأوابدهتقييدفي(:المسودةفيالأول)وهولخامسوا،المعروفة

مسودةلناكشفتوقد(.)الطليعةبعنوانوطبعهفردهماوهو.ونحوهاوالتجاهل

الحمد.ودله،الحقيقةهذه[0471]رقمالكتاب
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عليه.المؤلفأثبتهاالتيوالتبديل

أردفأنإلا""الترحيبعلىوقفحينالمعلميمنكانفما

فييطبعاولم"الترحيبو"شكر"الطليعة"تعزيزوهما:برسالتين"الطليعة"

.بعدهولاالمؤلفحياة

سببأولهافيالمؤلفشرحفقد-:الطليعةتعزيز-الأولىالرسالةأما

فيها.طبعتالتيالظروفوبينتأليفها،

بابين:لىإالرسالةوقسم

:فصولأربعةوفيه.متفرقةمطالب:الأولالباب

فعلهماوخطورة""التنكيلبكتابتتعلقأمورافيهشرح:الاول

السنة.علىالكوثري

إليه.نسبهمماالتبروالكوثريمحاولةعلىتعليقه:الثاني

الافاضل.فيالغلومسألةعلىتكلم:الثالب

خلصثم.المسلمينوعامةحنفيةلىإالامةالكوثريتفريقفي:الرابع

التهمة.قاعدةتحريرلىإ

وهو:،الكوثريفيهاخلطقواعدعدةلىإدلفثم

قواعد:أربعفيهوذكر[،الكوثريفيهاخلطقواعدفي:نيالثا]الباب

،بالكذبوالتهمة.النبويلحديثاغيرفيبالكذبالراويرمي

المحب.ومدحالساخطوقدح،المبتدعورواية

بانهصرحلكنه،التنكيلفيالقواعدهذهجميعذكرقدأنههناويلاحظ
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علىيتوقفشأنهمفي"فالنظر33(:)صقالإليها،للحاجةهناأعادها

لىإالحاجةدعتثمالتنكيلفيبسطتهكنتوقد،التهمةقاعدةتحرير

عليها.وضرب38()صفيوكذلك.هنا"تلخيصه

الترجيبشكر35-

بابين:لىإقسمهاوقد،الثانيةالرسالةوهي

الوهممنفيهاللكوثريوماالكتابخطبةفيالنظر[:الاول]الباب

.)7-26(

وذكر،الطليعةفيوردهماعلىالكوثريأجوبةفيالنظر:نيالثاالباب

.حدةعلىفرعكلفيوقعما

الترحيب(وشكروالتعزيز،،)الطليعةالثلاثالرسائلهذهجمعناوقد

التنكيل،كتابلىإمدخلاولتكون،ببعضبعضهالتعلقهاواحد؟مجلدفي

صفحة.325فيالموسوعةهذهالتاسعمنالمجلدوهي

الأباطيلمنالكوثريتانيبفيبماالتنكيل36-

فيالفريدةالنادرةالمؤلفاتمنويعد،الشيخالفهكتابوأكبرأهمهو

عرفالذيوهوالفوائد،وكثرةوالتحقيقالتدقيقحيثمنالمتأخرةالقرون

فيوبراعته،البحثعلىوقدرته،العلميةقوتهعرفوافبه،قرائهلىإالشيخ

،الاسلوبعلوويؤازرهنادر،تجردوبالغبتحقيقالعويصةالمشكلاتحل

.والمناظرةالنقدفيمعتدلةولغة،الخصموإنصاف

زاهدمحمدللأستاذ"لخطيبا"تأنيبكتابعلىرداألفهوقد

التتكيل"."طليعةعلىالكلامعتدشرحهسبقكما،الكوثري
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،للكتابوالتمهيدبالتوطئةأشبههيفصولبخمسةالمؤلفافتتحهوقد

:أقسامأربعةلىإالكتابقسمثم

القواعد.-1

جم.لتراا-2

(.قضيةعشرةسبعفيالحنفيةمع)البحثالفقهيات3-

العقائد(.تصحيحلىإ)القالدالعقائد-4

التحقيقمقدمةبهللتعريفوينظر،برأسهقائماًكتابامنهاقسمكلويعتبر

.الكتاببهصدرناالتي

وقد،الموسوعةهذهمنعشروالحاديالعاشرالمجلدينيمثلوهو

.الفهارسمع497فيوالثاني،صفحة419فيالاولالمجلدنجز

من("السنةعلىاضواء"كتابفيماعلى[لكاشفةالأنوار37-

لمجازفةواوالتضليللخللا

الردوهولاجله،الشيخألفهالذيموضوعهالكتابعنوانمنضح1و

توجيه:ريةأبيكتابوخلاصة"،السنةعلى"أضواءريةبيكتابعلى

علموإلىبها،والعملالنبويةالسنةلىإوالشبهاتالطعونمنجملة

الصحابةمنطائفةوالىبل،وحملتهالحديثرواةوالى،وعلمائهالحديث

الاسلامراويةبالطعنمنهموخص!جمعينأعليهماللهرضوانوالتابعين

والتهكمالسفاهةإليهزادبلبالطعنيكتفولم،عنهاللهرضيهريرةأبا

والتجني.
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هـفي1378سنةمؤلفهحياةقي."..الكاشفة"الأنواركتابطبعوقد

بناهوقدواحد.مجلدفي،الخطيبالدينلمحبومكتبتهاالسلفيةالمطبعة

والتحقيقالدقةمع،طريقباقربالشبهةودحضالاختصارعلىالمؤلف

والتتبع.

صفحة.584فيويقععشر،الثانيالمجلديمثلوهو

الوحدانكتاب38-

واحد،راولالهمليسالذينالرواةالكتابهذافيالمؤلفجمع

"."الوحدانباسمالحديثمصطلحعلمفييعرفماوهو

كتابناتميزلكنمصنفاتعدةالبابهذافيالائمةمنجمعكتبوقد

بلالاسماء،جمعمجردعلىيقتصرلمأنهأهمها:،عديدةبميزاتهذا

والرد.والقبول،والضعفالثقةحيثمنلاحوالهمتحقيقاكتابهجعل

لم،مسودتهفييزللمأنهإلاوالترتيبلجمعاحيثمنتاموالكتاب

فيبدأهاقدكانالتيالغايةفيهبلغولا،جمهترافيالقولالمؤلفيستوف

فيجليلنافعكتابفهوذلكومعيرجوها.كانالتيولا،التراجمأوائل

063فيويقعالموسوعةهذهمنعشرالثالبالمجلدوهو.البابهذا

صفحة.

والميزانالتهذيبمنمنتخبةتراجم93-

تراجمهالمصنفانتخب،الحديثرواةتراجمفيمنتخبكتابهذا

الذهبيللحافظ"الاعتدالميزان":الرجالكتبأشهرهماكتابينمن

852(.)تالعسقلانيحجرابنللحافظ"التهذيبتهذيبو"748(،)ت
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ونقدا،وتدبراقراءةالكتابينذينكعلىمرقدالمصنفأنوالظاهر

منوثانيا،التراجمالافمنترجمة32(1)انتخابمنأولامكنه

نفسها.الترجمةمنالانتخاب

غرضهكانبللتهذيبهما،ولاالكتابينلاختصارالمصنفيعمدفلم

لجرحاعلمفيالتفقهفيتفيدملاحظاتمنالتراجمتلكفيبهمرماتقييد

أقوالواختلاف،الرواةفيالطعنسبابو،الائمةمناهجومعرفة،والتعديل

كانبلالانتخابمجردعلىعملهيقتصرولم.دلكالواحد...وغيرالامام

مهمة.وفوائدومناقشاتتعليقاتله

هذهمنعشرالرابعالمجلدوهو،صفحة703فيالكتابويقع

لموسوعة.ا

الحديثية:الرسائلمجموع!

المجلديمثلوهو،مختلفةحديثيةمباحثفيرسالةعشرةأربعفيه

محتوىهووهذا.صفحة553فيويقعالاثار،هذهمنعشرالخامس

رسائله:

الأخبارنقدفيالاستبصار-04

تحريرفيها"أتوخى:بقولهالرسالةهذهتأليفمنمرادهالمؤلفلخص

ليتحرر؛والتعديللجرحاأئمةمذاهبوأتتبع،الأدلةوتقرير،المطالب

لىإدفعتهالتيالاسبابشرحثم...."الرواةفيكلماتهمتعطيهمابذلك

رئيسين:مرينإلىفأشارتأليفها،

والتعديل.لجرحاعباراتإطلاقفيالائمةاصطلاحاتاختلاف:الاول
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.الرواةأحوالعلىالاستدلالفياختلافهم:الثاني

الحديث،نقدفيالقومسبيلبهايتضحأنهذهرسالتهتمتإنوتمنى

منهمفيكون،العاليةالهممليأوعلىالعسيربالامرليسسلوكهأنويتبين

ذلك.فيمجتهدونائمة

هي:مراتبأربععلىالخبرنقدأنذكرثم

واحدا.واحداسندهرجالأحوالفيالنظر:لىالاو

اتصاله.فيالنظر:الثانية

.كانإنخطأعلىتدلالتيالامورفيوالنظرالبحث:الثالثة

يخالفه.أويوافقهمماالاخرىالادلةفيالنظر:الرابعة

يصلنالملكنخاضة،مقالةالاربعهذهمنواحدةلكليعقدأنرادو

06فيتقعوهي.ناقصةفالرسالةوعليه.الاولىالمقالةعلىكلامهإلا

صفحة.

والتعديلالجرحأحكامفيرسالة-14

"وقد:قولهمنأخذناهولكنا،الاسمبهذامؤلفهايسمهالمالرسالةهذه

.."..والتعديللجرحاأحكامفيرسالةجمعأأنليعن

ني:الثا.الفنمشكلاتحل:الاول،أمرينمنهاالمؤلفغرضوكان

الرواةعلىلحكمامنالعالمليتمكن،الفنهذافيالاجتهادطرقتيسير

والدليل.لحجةبابنفسه

مشوشوالاخر،الاولناقصالرسالةهذهمنوصلناالذيالقدرلكن
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فيهاللشيخأوراقمجموعةضمنوصلنامابحسبتقعوهي،الترتيب

قبلهاالتيبالرسالةوثيقاارتباطامرتبطالرسالةوموضوع.عدةمسائل

العدالة،وبحث،والتعديللجرحاوهوواحد،فموضوعهما؛"الاستبصار"

.كثيرةزياداتمنفيهامامعتهامسوداإحدبدتكونأنوأخشى

صفحة.27فيالرسالةهذهوتقع

والتعديلالجرحفياشكالات-42

لجرحاأئمةأنقررثم،""مهمة:بقولهالخاطرةهذهالمؤلفصدر

ينكرلاوأنه،أمثلةعدةوضرب،يدركوهملمرواةيوثقونماكثيراوالتعديل

فيه،حكملىإيخلصأنالراويحديثتتبعإذاالعصرهذافيالمتبحرعلى

هناعنهايجبولمإشكالاتأربعةفذكر،بذلكتتعلقإشكالاتبقيتلكن

كتبه.منأخربدمواضعفيعنهاأجابقدكانوان

.صفحات5فيالرسالةهذهوتقع

والتعديلالجرحعلممعرفةإلىالحاخة-43

مناسباعنوانافوضعت،الموجزةالرسالةهذهالمؤلفيعنونلم

لابدنهو،لتعديلوالجرحعلمأهميةبيانمنهاالمؤلفرادإذلموضوعها؛

الاجتهاد.أرادلمنمعرفتهمن

أمرين:لىإيحتاجونالعلمأهلأنبتقريرالرسالةوختم

ومعرفة،والتعديللجرحاأئمةفيهاختلففيماالحقتحقيق:الاول

إطلاقاته.فيإمامكلعادة
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فيالسعيثم،الرواةلنقدالائمةسلكهاالتيالطريقمعرفة:الثاني

فيها.اتباعهم

.صفحات8فيالرسالةهذهوتقع

فيالخلافبحثفيمسلمبهااستشهدالتيالأحاديث-44

باللقاءالعلماشتراط

للسماعمحتملةبصيغةالرجل"روايةبحثتحتتندرجالرسالةهذه

هذهشرحاللهرحمهلمؤلفكفاناوفدلقاوه"لهيثبتولمعاصرهعمن

فيوذلك،مسلمبهااستشهدالتيالاحاديثبهذهالمقصودوما،المسألة

تلكعلىالكلاميريدكانأنهفيهذكرفقد(،-1/134137)""التنكيلكتابه

المكانالرسالةهذهفكانت،لذلكيتسعلمالمكانأنإلاهناكالاحاديث

عليها.الكلامفيللتوسعالمناسب

صفحة.12فيالرسالةهذهوتقع

السماعفيهيأظاهرة،للتدليسالمحتملةالصيغفيرسالة-45

لا؟أم

وا"فلان"قالاو"فلان"عن:المحدثقولمسالةهناالمؤلفناقش

السماعفيظاهرةهيهلللتدليسالمحتملةالصيغمنونحوها"فلان"ذكر

لا؟ام

علىصفحاتأربعاستغرقطويلبسؤالالرسالةهذهالمؤلفابتدأ

أنهوصياغتهفيهالواردةوالمناقشةالسؤالمنوواضحما،سائللسان

وأشخصينبينحوارشكلعلىالبحثيطهرأنأرادلكنه،للمؤلف
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ورسائله.كتبهمنموضعغيرفيذلكالمؤلفصنعوقد،فريقين

وأجوبةحوارفيهبل،سؤالمجرديكنلمطولهعلىوالسؤال

المرادالاشكالوتخليص،لخلافامناطتحديدغرضها؛وإشكالات

عنه.لجوابا

السماعفيظاهرةليستالصيغةهذهأنواختارلجوابافيشرعثم

ناقصة.والرسالةعليهبهيعترضأنيمكنعماجابو،ترجيحهوجهوبين

القدر.هذاإلامنهايصلنالم

حاتمبيألابن"العلل"كتابفيفوائد-46

كتابمنفوائدعدةفيهاالمؤلفاستخرجورقاتعنعبارةوهي

بلغتوقد327(،)تالرازيحاتمأبيبنالرحمنعبدللامام""العلل

ولم،الكتابفيورودهابحسبالمؤلفكتبها.فائدةخمسينمنأكثر

.الكتابفيورودهابحسبمرتبةذكرهاعلىحرصبلمعينا،ترتيبايرتبها

وألخصعبارةباوجزالفائدةلىإالاشارةالمؤلفطريقةوكا!ت

العارفيفهمهاالتيوالاشاراتبالتنبيهاتأشبهالتقييداتوهذه،إشارة

وأ،كلمتينأو،لحديثارأسبذكرالمؤلفيكتفيفقد،فيهوالمدققبالفن

حدة.وكلمة

الضعيفالحديثأحكام-47

الحديثأحكامفيرسالة"فهذه:الرسالةصدرفيالمؤلفقال

منه.العنوانهذافاقتبستا..."الضعيف
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منللمتأخرينوقعمارأيتلماجمعتها":بقولهتأليفهاسبببينوقد

لىإغيرهونسب،بهالاحتجاجالأئمةكبارلىإبعضهمفنسب؛فيهالاضطراب

منكثيروتوسعونحوها،الأعمالفضائلفيبهالعملاستحبابالاجماع

بها،العملوأكدوا،المحدثاتمنكثيراعليهبنواحتىبه،العملفيالناس

والفرائضبل،الثابتاتالسننعلىمحافظتهممنجذاأبلغعليهاوحاقظوا

الكتابمنالقطعيةللبراهينمخالفةعقائدعليهبنواماكثيرابل.القطعيات

".الموضوعاتتناولوابلالضعافعلىيقتصروالمو.والمعقولوالسنة

كامليمثللاقطع(ثلاث)وهوالرسالةهذهنسخمنوصلناوما

على]عتمدناوقدلحد؟اهذاعندوقفأوالمؤلفأكملهفهل،الكتاب

.المسوداتفيالزائدةبالمباحثأتبعناهاثم،الرسالةمبيضة

وأهميتهالرجالعلمقيضرةمحا-48

سنويا،ثقافيالقاءتعقدالدكنبحيدرابادالعثمانيةالمعارفدائرةكانت

المؤلففشارك،محاضراتأوكلماتلإلقاءالعلماءمنجمعافيهوتدعو

".هميتهوأالرجال"علمبعنونهاالتيهذهبمحاضرته4135سنةموسمفي

الاسلاملديننوشرفها،مقدارفيالعلومتفاوتفيكلامهفبدأ

عبرإليناانتقلتوكيفالسنةعرفثم،لسنةوالقرآن:عظيمينينبوعين

الرجالعلمنشأهناومن،والضعفالقوةفيمتفاوتونالرواةوأن،الرواية

تكلممنأولومن،والتعديللجرحافيالكلامتأصيلوذكر،الرواةومعرفة

اختيارطرقلىإتطرقثم.برأسهعلماصارأنلىإتطوروكيف؟الرجالفي

طبعوماهمهاونواعهاوالرجالكتبوذكرمنها،جملةفذكرللرواةالأئمة

يطبع.لممماوالتحقيقبالطباعةأحقيهاومنها،
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المدلسينطبقاتملخص-94

المؤلفاختصره،بالتدليسوصفواالذينالرواةفيلطيفجزءوهو

852()تالعسقلانيحجرابنللحاقظ"المدلسين"طبقاتكتابمن

".بالتدليسالموصوفينبمراتبالتقديسأهل"تعريفالمسمى،اللهرحمه

بالتدليس،الرواةمنوصففيمنكتبماجمعأمنالحاقظوكتاب

ترجمة.وخمسينواحدىممةكلهالكتابتراجمعددبلغوقد

الكوثريمطاعنعنالشافعيالإمامتنزيه-05

الكوثريزاهدمحمدالشيخمطاعنفيهاالمؤلفتتبعالرسالةهذه

كتابعلىتعليقاتهوفي"الخطيب"تأنيبكتابهفيذكرهاالتي(1371)ت

العظيمكتابهفيلذلكتعرضقدالمؤلفوكانالبر،عبدلابن"الانتقاء"

الشافعيالامامترجمةفي"الأباطيلمنالكوثريتأنيتبفيبما"التنكيل

معمستقلةرسالةفيذلكعلىالكلاميفردأنرأىلكن(؛918)رقم

واضافاتزيادات

بهابعثرسالةففي؛مفردةالرسالةهذهطبععلىحريصاالشيخكان

فيها:قال(1377)تشاكرمحمدأحمدالمحدثالعلامةلىإالمؤلف

وترجمةالشافعيالامامترجمة(التنكيل)يعنيبيكتامنأفردأنعزميفي"

رسالةتكونأنيصلحمنهماكلفصارفيهماطالالكلاملان؛الخطيب

الرسالتينتينكلطبعينشطمنالشافعيةمنالقاهرةفيهناكفهل.مستقلة

إليكم،أرسلهماحتىتعرفونيأنفضلكممنفارجوكانفان؟نفقتهعلى

".يلزمفيماعنيوتنوبوا



اثارالعلاملأالىاالمدخل154

"...ثلاثلمنافقااية":جتشرح-15

اجتهادا،العنوانهذالهافوضعت،الرسالةهذهالمؤلفيعنونلم

اية":حديثذكرثمالتكرار.وافادتهاب"إذا"تتعلقالبحثبدايةوكانت

والمداومةالتكراربهايقصد)إذا(وأن."..كذبحدثإذا:ثلاثالمنافق

اربعفيهذكرتالذيالاخرلحديثاذكرثم،الخصالهذهعليهغلبتومن

.الاولالحديثفيالواردةالثلاثلىإالامرحقيقةفيتعودوأنها،خصال

عنه.وأجابالحديثمعنىعلىيردمابعضذكرثم

الحديثفيالكذبعليهغلبمنأن:وهيالبحثخلاصةذكرثم

خالص.منافقفهو=كانتمهمابالامانةوالخيانةبالعهـدوالغدر

للسلمي"التصوففيالاربعين"علىالتعليق-52

(412)تالسلميالرحمنعبدأبوالحسينبنمحمدالشيخألف

فلما.بابا..حديثلكلووضع،التصوففيحديثاأربعينفيهجمعكتابا

منالدائرةمجلسالتمسالاربعينهذهطبعالعثمانيةالمعارفدائرةرأت

أحاديثفيالنظريتضمنالاربعينمعيطبعتعليقايكتبأنالمعلميالشيخ

وضعفا.صحةالكتاب

الاربعين،معيطبعلمأنهإلاالتعلحق،هذاوكتبالطلبالمعلميفلبى

لدينا.معلومغيرلسبب

فيهنبهالاربعينلاحاديثيجهتخريديبينتقديماالشيخكتبوقد

الحديث.وبعلومبالكتابتتعلقمهمةأمورسبعةلىإ
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حجممعيتناسببماالتخريجفيالاختصارطريقةالمؤلفسلكوقد

منفيذكر،إسنادهفيوينظر،السلميغيرلحديثاأخرجمنفيذكر،الرسالة

لجزءباالمصادرلىويعزو،وجدتإنشواهدهويذكر،فيهعليهطعن

وإنما)1(الاربعيننصيحققلمالشيخأنإلىالتنبهوينبغيغالبا.والصفحة

الاحاديث.علىوالتعليقالتخريجعمله

القديمفيالعلماءبينالارتباطصفة53-

عنعبارةالرسالةوهذه،اللهرحمهالمؤلفوضعمنالعنوانهذا

كانتالتيالثقافيةالمواسمأحدفي1356سنةالمؤلفألقاهامحاضرة

وفدزيارةبمناسبةوكانت.دكنبحيدرابادالعثمانيةالمعارفدائرةتعقدها

العثمانية.المعارفدائرةالازهرعلماءمن

فيالعلماءبينالتواصلكانكيفيبينأنبرسالتهالمؤلفقصد

العلمية،أوالاخويةمنهاسواء،المراسلاتمنبينهميجريكانوما،القديم

اختلفالامروأن...المراسلاتتلكيسببكانتلمؤلفاتامنكثيراوأن

القطرعلماءبينولاالاقطار،علماءبينصلةفلاالمتأخرةالاعصارفي

العلميةوالمجامعلجهاتابينالعلميالتواصلعلىحثثمالواحد،

لكن،لحديثابفنمتعلقةالرسالةهذهوليستوغيرها.والدائرةكالازهر

الموسوعة.هذهفياخرمجموعأيفيإلحاقهامنأليقهناإلحاقهاينار

بعضمع2041سنةالمعارفدائرةطبعةمنهوللأربعينأوردناهالذيوالمتن(1)

الحواشي.فيعليهانبهناالتيالتصحيحات
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الفقهقس!4رابفا

،مجموعاتثلاثفيجعلناهارسالة)38(علىالقسمهذاويحتوى

تمثلوهي(،الفقهرسائل)محموعوسميناهامجلد،فيمجموعةكل

(،صفحة)557عشروالسابع(،صفحة)558عشرالسادسالمجلد

رسائله:محتوىوهذا(،صفحة)638عشروالثامن

الحاجةوقضاءالقبلة4-5

عنالنهيأحاديثبذكرأولاهماالشيخبدأ،منهقطعتانإليناوصلت

أسانيدهاعلىتكلمأحاديثسبعةوهي،لحاجةاقضاءعندالقبلةاستقبال

الغائط"احدكمأتى"اذا:عقيمقولهمعنىبينثمالفاظها،واختلافومتونها

وتكلم،الرخصةعلىالدالةالاحاديثذكرثم؟الابنيةإخراجيفيدوهل

رجالوبيانوتحقيقها،نقدهافيالكلامطالومعانيها،وعلىعليها

المسالة.هذهفيالعلماءمذاهبوذكرأسانيدها،

الابحاثوبعضالأنصاريأيوببيأحديثالثانيةالقطعةفيوردو

"،القبلةقبلمقعدي"حولوا:ع!ممالنبيعنعائشةحديثذكرثم،بهالمتعلقة

تضعيفه.فيالنقادكلاموأورد،فيهالاختلافوبيانيجهتخرفيالكلامطالو

السواكفيفائدة-55

أسانيدعلىوتكلم،السواكفضلفيالواردةلاحاديثأولافيهاذكر

.القرانوطريقللفممطهرةوأنه،السواكأهميةبيانلىإانتقلثمبعضها.

قارنهإنبالنجاسةوتلطيخه،حراملحدثامعالمصحفمشنوكما

نبيائهأواللهأسماءمناسمأوالذكرتلطيخوكذا،فحراموالافكفراستهزاء
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فكان،المستكرهةالاماكنفيويكره،النجسةالاماكنفييحرمونحوه

بالقرآنالتلفظلان،الفمتغيرعندونحوهماوالذكرالقراءةيحرمأنالقياس

.للضرورةعنهفيعفىإزالتهعسروما،كتابتهبمتزلة

القراءةفيالاياتبتغييرالصلاةبطلانمسالة56-

لفظفابدل،الغاشيةسورةقرألجمعةاصلاةفيالامامأنتاليفهامناسبة

فياختلفوالصلاةوبعد،ينتبهفلمالمصلونعليهففتحبالخاشعة،الغاشية

ناقلاالمسألةوقرر،صحيحة:فقالعنها،المؤلففسئلإعادتها،أوصحتها

الرسالةوختم.ذلكفيالشافعيةمذهبومحررا،والاحاديثالاياتفيها

الاصح:فقال؟الصلاةيبطلكلامايعدهلونحوهلتنحنح1والنفخبحكم

الصحيح.هووالصحيح،نعم:الشافعيأصحابعند

؟الاماممعالركوعبإدراكهالركغهالمأموميدرلنمل57-

المؤلفأطلعحمزةلرزاقعبدمحمدالشيخأنتأليفهامناسبةكانت

،الاماممعالركوعبادراكهالركعةالمأمومإدراكاختيارفيرسالتهعلى

وناقشالرسالةهذهفكتب،المسألةهذهفيلهيظهرمايكتبأنعليهشارو

الادلةذكرأولاجملفا،إليهذهبفيماحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخفيها

جميعفيونظرواحدا،واحداعليهاتكلمثم،الشيخبهااحتجالتيالخمسة

أطالوقدوفقهها.معانيهاعنوبحث،المحدثينطريقةعلىالاحاديث

أدركمن":حديثفي""الركعةمعنىوعلى،بكرةبيأحديثعلىالكلام

ادعىكماوشرعالغةالركوعبمعنىهيهلركها"ادفقدركعةالصلاةمن

ذلك.خلافعلىيدلماوالنصوصالاحاديثمنوأورد؟الشيخ
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بعدالفجرركعتيصلاةفيعمروبنقيسحديثفيبحث58-

الفرض

ولاحظأولا،لحديثاكتبمنوألفاظهلحديثاطرقالشيخذكر

؟"،مرتينالصبح"اصلاة:ع!يحقولهفيالأول:موضعينفيالالفاظاختلاف

!يم"،النبي"فسكت:الرواياتعامةفيأنوالثاني.مختلفةبالفاظرويفقد

الموضعين،علىوتكلام.إذا"فلا:"فقال:وحدهاالدراورديروايةوفي

هوماوالسياقالاسنادحيثمنورجحلهما،المحتملةالمعانيوبين

بمعنىإذا""فلا:ع!عحلقولهتأويلهالحنفيةبعضعلىورد.نظرهفيالراجح

الحجة.بهتقوممابهاستشهدفيماليسأنهوبين،إذا"جواز"فلا

الصلاةاعادة-95

يومفيصلاةتصلوالا"مرفوعا:عمرابنحديثبذكرالمولفبدأها

،الصلاةإعادةمعنىعلىوتكلم،الحديثكتبفيلفاظهويطرقه"مرتين

وذكر،لجماعةامعالاعادةمشروعيةفيعمرابنعنالاثاربعضأوردثم

خرجهاأحاديثعشرةوهيمشروعيتها،علىالدالةالمرفوعةالأحاديث

دلالةوأن،الاعادةمشروعيةعدمالاصلنووفقهها،أسانيدهاعنوتكلم

باقعداهافماصور،أربعفيالإعادةمشروعيةعلىالمذكورةالاحاديث

المجيزينأدلةفذكرإماما؟"يعيد"هل:بقولهفصلاوعقد.الأصلعلى

فيجابروحديثمعاذ،قصةفيجابر)حديثأحاديثئلاثةوهيأولا،

أجوبةذكرثم(،الخوفصلاةفيبكرةأبيوحديث،الخوفصلاة

المفترضاقتداءمسألةعلىتكلمالاخيرالفصلوفيعليها.ورد،المانعين

المانعين.شبهعلىوردلصحتها،واحتجالمتنفل،خلف
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بقومهصلاتهفيعنهاللهرضبجبلبنمعاذخديتفيبحث0-6

الناسشكوىنومعاذ،قصةفيجابرحديثمعنىعلىفيهتكلم

فيبالتعجيل!مالنبيفأمره،القراءةفيوتطويلهمعاذتأخرمنكانت

تاويلاتفيهذ!فصلاوعقد.القراءةفيوالاختصارالصلاةلىإالاتيان

منالمحققينوأقوالالاحاديثضوءفيعليهاوردمعاذ،لحديثالحنفية

أثناءفيأشارفقد،المجموعضمننجدهالمتتمةلهنويبدوالعلماء.

رسالةفيماولعلبعد.فيماستأتيأنهالىإالموضوعاتبعضعلىالكلام

المفقود.مقاميقوم"الصلاة"إعادة

النبرعفيومسماهالوترجقبقة61-

عن1342سنةرمضانفيالشيخسألالاخوانبعضأنتأليفهاسبب

ذكرمعالاقوالمنالراجحبيانطالبافيها،المختلفالوترأحكامبعض

بعضهااخذامترابطةالوترأحكاموجدالادلةبتصفحالشيخبدأولما.الدليل

الوتر.أحكامعامةعلىيشتملمستقلكتابتأليفعلىفعزمبعض،برقاب

يحتويلاالموجودولكن،الرئيسةالعناوينمنهاورقةفيالشيخذكروقد

أطلقالوترأنذكرالوتر،حقيقةبيانأولهامنها.معدودةأبحاثعلىإلا

ثموالاثار.الاحاديثباستقراءذلكيطهركماالسنةفيمعانثلاثةعلى

الحصر،يفيدلانهو،"الليلاخرمنركعة"الوترحديثمعنىعلىتكلم

للاقتصارالشافعيةبهااحتجالتيالاحاديثذكرثم.قرائنمنهمنصظفقد

هذهعلىتكلامثمنظر.أدلتهمكلفي:وقالالوتر،فيواحدةركعةعلى

الركعةعلىالوترإطلاقأنوقررطويلاوناقشهممعانيها،وبينالاحاديث

.الواحدةقبلالشفعويشترطمفصولةكانتإذابماخاصالواحدة
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أحاديثوأورد"،الثلاثعلىالاقتصارفيالثانيالفصل"عقدثم

يتقدمنلابدأنهلىإوتوصل،الثلاثعنالنهيوحديثبثلاثالايتار

نألابدالواحدةيتقدمالذيالشفعوهذاالعشاء،سنةغيرشفعالواحدة

"...بخمسأوتروا،بثلاثتوتروالا"لحديثفاكثر،أربعايكون

تسميتهاوسببالجمعةفرضيةعلىالكلامفيمبحث62-

الكلامتتناول،مختلفةأوقاتفيالشيخكتبهامتفرقةأوراقفيهو

بقوله:المرادوبيان،لجمعةاسورةنزولوتاريخ،لجمعةافرضيةعلى

منالبابهذافيوردماودراسة،الجمعةتسميةوسبب(،مبم>وءاخرين

منهامتناثرةأخرىوتحقيقاتأبحاثالرسالةوفي.والاقوالالروايات

بيأعنالسديعن)أسباطالتفسير:كتبفيالمشهورالاسنادعلىالكلام

بناللهعبدعنالهمدانيمرةوعنعباسابنعنصالحأبيوعنمالك

صاروكيف؟بذلكالمرادما.(،.ع!ع!.النبيأصحابمنناسوعنمسعود

الشكل؟بهذاالاياتمنكثيرتفسيرأولفيالإسنادهذا

القبليةالجمعةسنة63-

وقبل؟قبليةسنةللجمعةهل:سئلعندماالرسالةهذهالشيخألف

وتحقيق،الزوالقبللجمعةايومالتنفلعنبحثالمسألةهذهعلىالكلام

ظاهردليل]لخطيبخروجلىإلجمعةاأذانتأخيرأنقررثم،الجمعةوقت

ممنوعة،الخطيبخروجبعدصلاتهالان،قبليةسنةللجمعةليسأنهعلى

القبليةالرواتبوقتفإن،الخطيبخروجقبلالاذانلسنثابتةكانتفلو

الموقع.تقعلمقدمتفلو،والاقامةالاذانبين
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تفصيلإ،مناقشةوناقشها،القبليةلجمعةابسنةالقائلينأدلةذكرثم

قصةفيالرواياتبعضفيالواردباللفظالاحتجاجعلىالكلامفيوتوسع

نأ"قبلزيادةنو،تجيء؟"أنقبلركعتين"أصليت:الغطفانيسليك

لاالقبليةالجمعةسنةثبوتعلىبهاالاستدلالوأن،تثبتلمتجيء"

يصح.

لخوفاصلاةآيةونزولتشريعوقتفيبحث4-6

بنسليمانعنقتادةبروايةالمتعلقللكلامتتمةالمبحثهذانيبدو

أنهفذكر،الخوففيالصلاةقصرقصةفياللهعبدبنجابرعنقيس

ثمبعسفان،نزلتالخوفصلاةايةأنالزرقيعياشأبيحديثيعارضها

الوليد،بنوخالدهريرةبيوعباسابنعنالبابفيأخرىأحاديثذكر

رسالتهفيالموضوعهذاعلىالكلامالمؤلففصلوقدعليها.وتكلم

كماشيءلهيترجحولم،البابفيالرواياتاختلافوبين،"الصلاة"إعادة

.هناكبهصرح

رمضانقيام-65

الكلامواستوفى،رمضانبقيامتتعلقمباحثالرسالةهذهفيتناول

عدةوبين،خاصةرمضانفيثممطلقاالليلقيامفصلأولافذكرعليها.

بعضوأورد،مكملاتوسماها،أجرهعظمالليلقيامبهااتصفإذاصفات

.البابهذافيالواردةالاحاديث

فيإليهصاروما]لنبوي،العهدفيرمضانقيامعليهكانمامجملذكرثم

عليهينكرلمواحدإمامعلىوجمعهم،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعهد
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اتفقلوأنهوعلى،اجتهادهمصحةعلىحجةذلكفيفكان،الصحابةمنأحد

بدعة.لاسنةبهفالعملع!.النبيأنكرهلماالنبويالعهدفيذلكمثل

فيوردتالتيالاوجهوذكر،المؤلفعليهتكلمفقدالركعاتعددأما

مأالبيتفيأ:الافضلفيالاختلافلبيانفصلاوعقدوالاثار،الاحاديث

لحقوأ.والاقوالالاثاربعضفيهذكر؟جماعةأموفرادىالمسجد؟في

خشيةحديثعلىالواردالإشكالعنلجواباالرسالةبهذهالمؤلف

"هن:قالتعالىاللهأنمنالإسراءحديثفيثبتمامعالليلقيامافتراض

يقعفكيفالتبديلأمنفإذا".لديالقوليبدللا،خمسونوهيخمس

بعضورد،إليهيسبقلمبكلامالمؤلفعليهتكلام؟الزيادةمنالخوف

وهاءها.وبينالضعيفةالاجوبة

الاعتكاففيالصوماشتراطمسالة66-

فألف،المسألةهذهفيالعلماءأحدوبينالمؤلفبينمذاكرةجرت

واختلافمعانيهاوبين،البابفيالواردةالاحاديثوذكر،الرسالةهذه

هوهل،الحديثفي"بصومإلااعتكافلا"لفظعلىوتكلمفيها.العلماء

النبيباناستدلمنعلىورد؟عائشةكلاممنأوالزهريكلاممنمدرج

الاحاديثببعضالصوماشتراطلعدمواحتجصائما،إلايمتكفلمعطهذ!

ذكرها.التي

السلامعليهإبراسمهقام-67

بدأعندمااللهرحمهالعزيزعبدبنسعودالملكأنتأليفهامناسبةكانت

ذلكاقتضى،المشرفةالكعبةحولالمطافوتوسعةالحرامالمسجدبتوسعة
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مخالفةذلكفيأنالناسبعضفظن،موضعهعنوتأخيرهإبراهيممقامنقل

نقلفيهوالحقأنلبيانالرسالةهذهالمؤلففكتبللمشاعر.وتغييرا

عنهاللهرضيالخطاببنعمربفعلاقتداء،موضعهعنوتأخيرهالمقام

الصحابة.عليهأدرهالذي

وفصل،موانعبعضهميعتبرهامعارضاتثلاثفيهاالمولفذكروقد

بالمقاممتعلقةفصولعدةوعقدعليها،ومالهامابيانمععليهاالكلام

وتحويله.وتاريخه

وبأسلوب،التفصيلبهذاالموضوعهذاتناولتعلميةرسالةأولوهذه

حمدانبنسليمانالشيخالرسالةهذهعلىردوقد.هادئعلمي

أسلوبهافي"اليمانيفتوىمنالمباني"نقضسماهابرسالة(7913)ت

الشيخالسعوديةالديارمفتيعليهفرد،العلميالتحقيقعنوبعلمشدة

مستقلة.رسالةفياللهرحمهالشيخالإبراهيمبنمحمد

لمووةواالضفابينلمسىاتوسغةفيرسالة68-

اللهرحمهالعزيزعبدبنسعودالملكقامعندماأيضاألفهانهيبدو

أيضاالمسعىتوسعةذلكواقتضى،1377سنةلحراماالمسجدبتوسعة

المسألة.هذهفيالشرعحكمالمؤلففبين،و]لمعتمرينللحجاجتيسيرا

فيللمسعىحصلتالتيالتغييراتبعضالمؤلفاستعرضوقد

ورد،ذلكعلىتدلنصوضاالتاريخكتبمنونقلمضى،فيماجهاتهبعض

يصحفلا،التعبديةالامورمنوالمروةالصفابينالمسعىإن:يقولمنعلى

!م.اللهرسولفيهسعىالذيالمخصوصالمكانذلكفيإلاالسعي
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فهوبينهمامافأما،القرانبنصالشعيرتانهماوالمروةالصفاإن:وقال

مابحسبفيهايزادأنتحتملوالوسائلبينهما،فيهليسعىالوسيلةبمنزلة

له.وسيلةهي

مح!رواديعلىوالكلام،الحجفي!يمالنبيسيرفيرسالة96-

بينالحجفي!يحالنبيسيرفيالواردةالاحاديثبذكرالمؤلفبدأها

ذلكأنورججمحسر،واديفيإسراعهسببفيالخلافوبينالمشاعر،

وأمنىمنهوهلمح!راأنلبيانفصلاعقدثم.عذاببهنزلموضعلانه

ورججعليها،وتكلمالبابهذافيالواردةياتالروأوردوقدلا؟أممزدلفة

ابنالإسلامشيخكلامبنقلالرسالةوختم.منىمنولامزدلفةمنليسأنه

منلا،ومنىمزدلفةبينبرزخمح!رابأنصزحااللذينالقيموابنتيمية

.هذهمنولاهذه

الإسلامفيالأعيادفلسفة0-7

لاعيادمنشأعنوتحدث،العامالعرففيالعيدمعنىأولافيهاذكر

اما،اصطلاحيالاسلامغيرفيالدينيةالاعيادغالبوأن،الاممعند

جميعتعمالتيالحقيقيةالنعملىإإلاتنظرفلمالاسلاميةالشريعة

صيامتمام:أمرانعامكليتكررالذيالنعمهذهمنوالموجود،المسلمين

مشقةمنوالخلاصالحجوتمام،الصياممشقةمنوالخروجرمضانشهر

النعمفيهاحدثتالتيلايامأما.الاضحىوعيدالفظرعيدفشرع،الاحرام

الدينلانمخصوصةبعبادةأمثالهاتخصيصلأحدفليسالنبويالعهدبعد

بم!ه.الرسولحياةفيكملقد
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وبين،الاجتماعوهوالأعياد،فيالمقاصدأهمبذكرالرسالةوختم

الحكم،هذهجهلواالمسلمينعامةولكنتعاليمها،فيالشريعةراعتهكيف

بها.الانتفاعجهلواو

موليتهبتزويجالمجبرغيرالوليتوكيل71-

مراجعةوبعد،الموضوعهذافيوغيرهالمؤلفبينمذاكرةجرت

هذهفألف،المسالةفيوالتحقيقالبسطلىإماسةالحاجةوجدالمظان

المجبرغيرالوكيلتوكيلبجوازالقائلينشبهفيهاوذكر،ذلكعندالرسالة

والمناقشة.الردفيطالو،كثيرةوجوهمنعليهاوردإذنهاقبل

لمجموعاالطلاقفيالمشروعالحكم72-

قضيةهيوالدراسةبالبحثالشيختناولهاالتيالأساسيةالقضية

وناقش،المسألةهذهفيالفريقيناراءفذكر،المجموعالثلاثالطلاق

فيونثرفيها،الواردةوالاثارالأحاديثوحقق،هادئةعلميةمناقشةأدلتهما

والتحقيق.البحثفيطريقتهعلىكثيرةعلميةفوائدأثنائها

سردثموتفسيرها،بالطلاقالمتعلقةالاياتبذكرالمؤلففبدأه

عباسابنحديثوخاصةطويلا،عليهاوتكلمالبابفيالواردةالاحاديث

لبيانباباعقدثم.والاثارالأحاديثمنوغيرهماعروةومرسلالمشهور

وقوععلىللكلامثانياوبابا،ذلكفيالعلماءومذاهبفيهالماذونالطلاق

فريقلكلالاحتجاجمعذلكفيالعلماءواختلافالبدعيالطلاق

والمناقشة.
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لمواريثافيرسالة73-

أسلمللشيخ"الإسلامفي"الوراثةكتابعلىالمولففيهارد

وفسر،المواريثمسائلفيالامةجماهيرخالفالذيالهنديالجيراجي

المعلميلهفانبرى.البابهذافيبالإجماعيبالولمغريبا،تفسيراالايات

الجيراجيعلىالردثم،والمواريثالوصيةاياتتفسيرعلىكتابهواشتمل

والسنةالكتاببدلالةمنسوخةأنهاوبيان،الوصيةايةبشانقالهفيما

الكلامثم،منهمالامأولادنوالفروضذويعلىالكلامثم،والإجماع

ثمالجيراجي،قالهماعلىوالردبالتعصبالقولأدلةوسياقالعصبةعلى

قاله.فتماالجيراجيومناقشةالارحامذويعلىالكلام

الأحراربيعمنعمسالة74-

الاحراريبيعونانذاككانوافانهملاهميتها،مراتأرببعالشيخفيهاكتب

بأنهمالإقرارعلىيكرهونهمبل،شهادةولابينةدونرقيقايجعلونهمو

يقبلونولاالشهادةيسمعونولاذلك،علىيوافقونهمالقضاةوكانعبيد،

والشراحالفقهاءكلامفنقلبأدلتها،المسألةيحررأنالشيخفأراد.الدعوى

الحسبة.شهادةوسماعالبينةإثباتلديهوترخح،الشافعيالفقهكتبمن

وبخطبةمختلفبأسلوبمرةكلالموضوعهذاالمولفتناولوقد

وأراد،النازلةبهذهجدامهتماكانالشيخنويبدو،مستقلوتمهيدجديدة

الاحرار،بيحظاهرةعلىللقضاءالامرفييبتأنالادريسيالإماممن

الإقراربعدعليهاالبينةواقامةالحريةدعوىسماعلىإالقضاةوتوجيه

علىالمترتبةالمفاسدلدفعالامر،هذافيلحسبةاشهادةواعتبار،بالرق

.الرق
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لمعاملاتافيوأجوبةأستله75-

بيعه،يجوزلاالذىومابيعهيجوزالذيوماالبيعبتعريفالشيخبدأها

بيعوبابالربا،بابعقدثموتفسيرها.الاحاديثفيعنهاالمنهيوالبيوع

وبعدهحكامها،والسبعةأقسامهعنفيهتكلمالخياروبابلثمار،والاصول

بابعنونالاخيروفي.الدينأحكاموبابالقرضوبابالسلمباب

شيئا.بعدهيكتبولم،والضمانالحوالة

الشيخلعل،مبسطسهلبأسلوبوجوابسؤالبصورةالرسالةوهذه

الفقهيةالمتونفيمافهمعليهميصعبالذينالعلملطلابألفها

.لجوابواالسؤالبطريقةالمعاملاتأبوابيوضحأنفأرادالمختصرة

العقارأجورجول)أو(ونجوهوالتسعيرالاسلام76-

فيبخطهالعنوانينمنكلاوذكر،الموضوعهذافيمرتينالشيخكتب

الضجيحكثرةلىإالاولىالقطعةفيأشاروقد.البسملةبعدقطعةكلأول

نأمنهيفهمبماالبابهذافيالعلماءأحدوكتابةالعقار،أجورارتفاعمن

قريبأوعليهمحرامإمافهو،مذمومعملالاجورزيادةفيالملاكغلو

كماطاعتهوعليهم،منهالناسمنعالامرليوفعلىكذلكالامرداموما.منه

.النصوصهذهبعضالمؤلفأوردوقد،والسنةالكتابفي

لىإتحتاجالقضيةنوالعقار،أجورارتفاعبذكرالثانيةالقطعةوبدأ

احتجاجوفيه،وغيرهمالعقارأرباببينلحواراأدارثم،مشبععلميتحقيق

فيوتوقفالعقار،أصحابحججذكرفيوأطال.إليهذهبلمافريقكل

الفرصةيجدلمولعله،الموضوعفيالكلاماستيفاءمنيتمكنولمأثنائها،

لذلك.
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رجلانفيهاتنازعقضيةفيالقضاةبعضلحكممناقشة77-

فيهاتشاجرقضيةفيقاضلقضاءالمعلمينقضحوليدورموضوعها

البيناتختلافو،والشهادةالدعوىفيمسائلبحثوفيها،رجلان

الغير.جدارفيالاخشابغرزومسألةوتعارضها،

الترمذيشراحاحدعلىوالردالصلاةفيالقراءةمسائل78-

الحنفيةعلماءلاحدالترمذيلجامعيطبعلمشرحعلىالمولفوقف

روايةوتنقيحهاالادلةوسردالخلافيةبالمسائلفيهاعتنى،المعاصرينمن

لهفظهرت،الصلاةكتابأواخرلىإاولهمنالمولفطالعهوقد.ودراية

مسائلفيالكلامأنرأىثمذلك،فقيد،والمناقشةالتعقبتحتملمواضع

.الكتابهذافيمرتبافافرده،يطولالصلاةفيالقراءة

فيها:الترمذيشارحوناقش،مسائلستعلىفيهتكلموقد

؟الصلاةفيالفاتحةقراءةيجبهل:الاولىالمسالة-1

ركعة؟كلفيالفاتحةتجبهل:الثانيةالمسألة2-

الفاتحة؟علىالزيادةتجبهل:الثالثةالمسألة3-

للفاتحة.المأمومقراءة:الرابعةالمسألة-4

والعصرالظهرمنالاولممنفيالمأموميزيدهل:الخامسةالمسألة-5

الفاتحة؟على

يسمعلاالامامعنبعيداأوأصمالمأمومكانإذا:السادسةالمسألة6-

يجهر؟والإمامالفاتحةغيريقرأفهل،قراءته
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الجماعةفيوراءهصلىمندونالصلاةالاماماعادةفيمسألة97-

فلا،الوجوبعدمالاعمالجميعفيالاصلأنببيانالمولفبدأها

صلاةبطلانالامامصلاةبطلانمنيلزمفلا،بدليلإلاشيءعلينايجب

ببعضذلكعلىاستدلوقدتقصير.المأموممنوقعحيثإلاالمأموم

والاثار.الاحاديث

شوالمنأيامستةصيام0-8

حديثهاوان،بدعةصيامهاإن:قالمنعلىرداالرسالةهذهالشيخألف

لحديث.اأئمةفيهطعنوقد،الانصاريسعيدبنسعدبهتفردلأنهموضوع

به،والتابعينالصحابةبعضوعمللحديثاصحةببيانذلكعلىفرد

فلاموضوعبأنهالقولوأماصيامها.استحبابعلىالمذاهبواطباق

عنرويلحديثاهذاأنذكرثم.لحديثباعارفعنيصدرأنيتصور

منهم،عشرةروايةعلىالمولفوقفلمجع!م،النبيعنالصحابةمنجماعة

الاثارلىإبالاضافةطرقها،جميعبذكرفصولعشرةفيعليهاوتكلم

لحديث.امعنىوشرحالفقهاء،مذاهبوبيان،البابفيالواردة

الرباحقيقةعنالاستفتاءجواب1-8

رسالة1347سنةنشرحيدرابادفيالفصلاءبعضأنتأليفهسببكان

ربالتحليلورجلهبخيلهفيهاأجلبالربا"حقيقةفي"الاستفتاءبعنوان

علماءلىإ(الاسلام)مشيخةالعاليةالصدارةطرفمنرسلتو،القرض

وناقشهالرسالةصاحبالمعلميالشيخراجعوقدفيها.يهمرأليبدواالافاق

أحكامفيلدقائقتنبهمابعدجواباعنهايكتبأنرادو،المباحثبعضفي
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هذافالف،وغيره""الموافقاتفيالشاطبيكلامعلىواطلع،وحكمهالربا

فيوالثانيوانواعه،الرباأحكاملبيانالاول:قسمينوقسمهلجوابا

الاستفتاء.صاحبمعالبحث

وبينبينهوالفرق،ومفاسدهالرباحقيقةعنالاولالقسمفيتكلموقد

بيعيسمى)الذيبالرهنوالانتفاعالعينة:مثلالرباوجوهوبعض،البيع

والفضةالذهبفيوالعلةالبيعورباذلك(،وغيرالوفاءوبيعالعهدة

وبيانالاحتكارعلىللكلامفصلاوخصص.الباقيةالاربعةوالاجناس

علىيتعاونان،أخوانوالاحتكارالرباأنلىإوتوصل،الحكمبهذاعلاقته

.والعدوانالظلم

أمور:أربعةفيالاستفتاءصاحبمعالبحثفيفهوالثافيالقسمأما

مجمل.القرانفيعنهالمنهيالرباأن:الاول

البيع.فيإلاالربايكونلاهذافعلى،بدينليسالقرضأن:الثاني

.منصوصبرباليسالقرضفيالمشروطالنفعأن:الثالث

الرباعلىقياسهيصحلاالبيعفيالمشروطالنفعأن:الرابع

فلا،الزمانبتغيرللتغيرقابلةالقياسيةفالاحكامصحولو،المنصوص

.الزمانهذافيتحليلهمنمحيص

الاستفتاء،صاحبادعاهاالتيالامورهذهجميععلىالمؤلفتكلم

عنتحدثالكتابآخروفي.وهاءهاوبين،بتفصيلحججهعلىورد

والكسل،التبذيرهوالحقيقيالمرضأنوذكرالعصر،هذاأحوال

الربا.تحليلعلاجهوليسالفقر،ونتيجتهما
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الوفاءبيبعحكمعنالخفاءكنبف82-

الكتابفيعليهتكلم)الذيالوفاءبيعحكملبيانالمؤلفأفرده

توقفولكنهأمور،سبعةفيعليهالكلاميفصلأنيريدوكانأيضا(،السابق

يتمه.ولم،الثانيالامرعلىالكلامأثناءفي

إقرارورقهفيالنظر83-

الاقرار،ومناقضةالاقرارمنهايفهمورقةألفاظعلىالمؤلففيهتكلم

تلكتكنلمألفاظهمفيالعوامتسامحلىوإالسياقلىإنظرإذاأنهوذكر

ماشرحثم.يوافقهماعلىمحمولةهيبلالاقرار،يناقضفيماظاهرةالألفاظ

الشافعي.الفقهكتبمننصوصبىلىإالاستنادمعوالعباراتالالفاظمنفيها

والانكارالاقرارعنعليهلدعىاسكوتفيقضية84-

الفقهكتبفيوجدماضوءفيالقضيةهذهعلىالمؤلفتكلم

ظاهر،غيرإقرارايعتبرنفسهفعلفي"أدري"لالفظكونأنوذكرالشافعي

عليه،يقاسالاقراربابفيلهانظيرولا،اليقينعلىالاقرارمبنىلان

فيحكم،عليهالمدعىيصربأنالاقرار،حكمفيهومالىإتؤديقدولكنها

.المردودةاليمينالمدعيويحلف،الناكلكالمنكربأنهالقاضي

بالاعسارالفسخ85-

نأوعلته،الشافعيالمذهبفيثابتبالاعسارالفسخأنفيهذكر

الصداقمقابللىإبالبضعالانتفاعإباحةفهو،كالبيعبمقابلعقدالنكاح

يقدرولمامتنعأومنقطعةغيبةغاببأنالعوضتسليمتعذروإذا،والانفاق

الفسخ.علةوجدت،ضبطهعلى
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والالتزامالضمانفيمسالتان86-

مخالفهوبماالقاضيفيهماحكمقضيتينعلىالشيخفيهماتكلم

حرروقد.ذلكيبينماالشافعيالمذهبكتبمنونقل،والصوابللحق

.1337سنةالثانيربيعفيالاولىالقضية

الموتمرضفيالوفمسالة87-

فيوقفلوبأنهتصزحالشافعيالفقهكتبمننصوصاالشيخفيهانقل

غيرمنصحأنصبائهمبقدرورثتهعلىثلثهمنيخرجماالموتمرض

ضوءفيعليهوتكلمالظاهر،فيهذايخالفماذكرثم.الاجازةلىإاحتياج

المذهب.كتب

الزوحاتوتعددالدينيهالفوض88-

دينمنمعلومةمسألةأنهاوبئن،الزوجاتتعددمسألةعلىفيهاتكلم

التيالشبهةعلىورد،المصلحةومنالفطرةومنبل،بالضرورةالاسلام

ولن>:لىتعاقولهفيالعدلمعنىأنوبئن،المتأخرينبعضأثارها

الكامل.العدلهولغدلوأ...(أنسيظيعو

.عديدةمصالحوقيه،للفطرةمناسبالزوجاتتعددأنذلكبعدوذكر

يذكرهامفاسدثمانيعن"الزوجاتتعددمفاسد"عنوانتحتتحدثثم

بل.المصالحبمقابلاقلأنهاوبين،واحدةواحدةفيهاونظر،الناسبعض

منأشدمفاسدبهتحصلالزنافيووقعزوجتهطلاقعنعدلإنالزوجإن

عددها.ثم،يزعمونكماالتعددمفاسد
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أمهابولايةصغيرةتزوجحنفيرجلفيمسالة98-

فيهاذكربحيدراباد،النظاميةالمدرسةمفتيسؤالعلىرداالشيخكتبها

وبين،وغيره(""الامكتابعننقلاالمسالةهذهفيالشافعيالمذهب

الحنفي.المذهبوبينبينهالخلاف

علىفنشاالكنيسةرئيسأخذهمامسلمينصبيينفيمسالة0-9

أسلماثموتزوجا،عليهوبلغا،دينه

:حالاتخمس!الصبيينلهذينأنالشيخذكر

الكنيسة.دخولقبلصغرهماحالة-1

بالنصرانية.والتليسدخولهماحالة2-

ذلك.علىبلوغهماحالة3-

بينهما.الزواجعقدحالة-4

.الاسلاملىإعودهماحالة5-

الشافعي،الفقهكتبنصوصوذكر،بتفصيلحالةكلعنتكلمثم

النصرانيةعلىوتزوجابلغااللذينالصبيينذينكحكميبينمامنهاواستنبط

أسلما.ثم

أن!ي!النبيواستئذانهمالمغيرةبنهشامبنيصةفيبخث19-

عنهاللهرضيعليايزوجوا

،البابفيالواردلحديثبامتعلقةمباحثعدةيتناولأنالشيخأراد
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واحدمبحثعلىوالكلامالحديثتخريجعلىيحتويالموجودولكن

علىورد،مخرمةبنالمسورلحديثاراويولادةتاريختحقيقوفيه.فقط

كانتعليخطبةوقصة،الهجرةبعدكانمولدهإنقالوا:الذينالمؤرخين

باللفظالشيخعليهمرد.سبعأوسنينستمنبنحوالمسورمولدبعد

"،محتلميومئذ"وأناأحمد:ومسندالصحيحينفيلحديثافيالوارد

الصحة.منلهأساسلاالمؤرخونحكاهما:وقال

الفقهاصولقسر4خامممنا

رسائلمجموع)وأسميناه،رسائلخمسعلىالقسمهذايحتوي

104فيويقعالموسوعةمنعشرالتاسعالمجلديمثلوهو(الفقهأصول

وهي:،صفحة

الأخبارتقسيمعلىوالكلامالسنةاتباعفرضيةفيرسالة-29

الاحادأخباروحجية

السنة،اتباعفرضعلىالمسلمينجماعإبذكرالرسالةهذهالمؤلفبدأ

بينالتفريقوان،الاسلامدينمنبالضرورةالمعلومةالامورمنوانه

حجيةلمنكريشبهأربعاستعرضثم.ورسلهاللهبينتفريقوالسنةالكتاب

وأن،السنةاتباعفرضعلىقائمةالحجةأنوبين،بتفصيلعليهاورد،السنة

الحججعليهتقامأنفحقهذلكفييرتابالذيوأن،القرآنفيليسمافيها

.لجزئياتافيبالنظرمعهيتشاغلولا،الاسلاماصلعلى

:أقسامثلاثةلىإالاصوليينعندالاخبارتقسيمعلىتكلمثم

بصدقه.أوبكذبهمقطوعاليسوما،بصدقهومقطوع،بكذبهمقطوع
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الاصوليينكلامعلىوعقبالأولينالقسمينفيالكلامفصلوبعدما

لا؟أمالعلامتفيدهلالصحيحينأحاديثعلىالكلامفيفصلاعقدفيهما

عندالاخبارمنالثالثالقسمأنهاوذكرالاحاد"أخبار"عنوانجعلئم

العملوجوبعلىفيهتكلم.بصدقهولابكذبهيقطعلاماوهو،الاصوليين

العقليةالشبهجميعوذكرذلك،علىجماعالاوقعقدوأنهالواحد،بخبر

عليها.الردفيطالوبه،والعملالواحدخبرقبولمنللمانعينوالنقلية

<التيعلوبه-لكليشمالقفولا>ايةمعنىعلىبتفصيلتكلموقد

منيغنيلاالظنان>ايةعلىتكلمكما.مزاعمهموفند،المانعونبهااستدل

بعضذكرالاخيرالفصلوفي)1(."يغنيو"الطنمعنىوبين<،شئاالحق

وعمربكروأبا!مالنبيأنتدلالتيوالاثارالاحاديثمنالنقليةالشبه

المؤلفتكلام.بمثلهفأخبراخرجاءحتىالواحدخبريقبلوالموغيرهما

ووجهها.معناهاوبينواحدا،واحداعليها

وشرائطهالواحدخبرأحكامعلىالكلامفيرسالة39-

بأحكامالمتعلقةالمسائلبعضتحقيقأرادالشيخأنتأليفهاسببكان

وافوغيرللصوابمخالفاكلاماالمتأخرينعندوجدلماوالتعديللجرحا

الواحدخبرأحكامعلىالكلاممنشيئاإليهيضمأنرأىثم،بالتحقيق

المقدمة،فيقالكماأبوابثلاثةعلىورتبهاالرسالةهذهفألف،وشرائطه

فقط.بابانأيدينابينمنهاوالموجود

فيوهي"،اغنى"معنىفيللمؤلفخاصةرسالةذكر03()رقمتحتسبقوقد(1)

التفسير.رسائل
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الواحد،بخبريتعلقمابعضعلىللكلامالاولالبابالمؤلفعقد

:فصولأربعةلىإوقسمه

الواحدهبخبرالعملوجوبفي:الأول

الواحد.خبريفيدهفيما:الثاني

الواحد.بخبرالعملوجبلأجلهالذيالمعنىفي:الثالث

.والشهادةالروايةبينالمقابلةفي:الرابع

أنهاوذكرالواحد،خبرحجيةشرائطلبيانعقدهفقدالثانيالبابأما

يشترطماوهو،فقطالأولالنوععلىالكلاموالموجود،أنواعثلاثةعلى

تكلمثموضوابطها،العدالةعلىأولافيهتكلمالإخبار،حالالمخبرفي

فيوبين،ذلكوشرح،والتثبتالثباتاجتماعبأنهوعرفه،الضبطعلى

علىمبنيالكلاممنوالتعديلالجرحكتبفيماغالبأنالاخيرالفصل

ذلك.فيوالعجليحبانابنمذهبوذكر،الراويحديثاعتبار

وأحكامه[لكذبمعرفةإلىالعامهإرشاد-49

فيالاختلافمنوقعفيمانظرلمافانهالتأليف،سببالمقدمةفيذكر

كثيرفيلهتبين،الشرعيةللنصوصالتأويلكثرةورأى،والأحكامالعقائد

بنسبةالتصريحالغلاةبعضكلامفيراىئم،ورسلهللهتكذيبأنهذلكمن

البحثفجره،بذلكالمسلمينكثرعلىوالتلبيسو]لرسل،اللهإلىالكذب

الرسالة.هذهفألف،أحكامهوبيانالكذبمعنىتحقيقلىإ

تحتويمتفرقةقطعمنهاوالموجودبتمامها،الرسالةهذهإلينافصللم

الصدقوتعريفواصطلاحا،لغةالخبرمعنىفيهاذكر،مطالبعدةعلى

والقرينة،والمجاز،،المتكلموارادة،الكذبمعرةيلحقهومن،لكذبو
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فهمهفيالخللياتيوما،والكذبوالمجازوالكذبالاستعارةبينوالفرق

وما،السلامعليهإبراهيموكلماتوالمعاريض،المخاطبتقصيرمن

وقد.الكذبفيالتشديدمنوردوماكذب،إنهالناسيقولممافيهرخص

منوذكر،عليهمزيدلابماالمطالبهذهعلىالكلامفيالمؤلففصل

ويوضحها.يقررهاماوالشواهدالأمثلة

الفقهأصولفيرسالة59-

ضربين:علىالعلمهذافيالمؤلفةالكتبأنمقدمتهافيالمؤلفذكر

كاللمعقبلهلمنالمختصراتبعضوالثاني،بعدهومنليالغزاكتبالاول

علممنكثيرةبمباحثمزجفقدالاولأما.للجوينيوالورقاتللشيرازي

عنذلكمعيخلوولاالاختصار،بغايةفانهالثانيماو،والمنطقالكلام

مبسطسهلباسلوبالرسالةهذهألفالعلمطلابلحاجةونظراتعقيد.

علىيحتويمنهافالموجودإكمالها،منيتمكنلمأنهإلا،الجميعليفهمها

فقط.وفصلينمقدمة

المذهبيالتعصبفيرسالة9-آ

وكيفيةالائمةأتباععندالمذهبيالتعصبنشأةعلىالكلامفيهي

علىالامةتطبقفلمالمذاهبهذهانتشارمعأنهتمتهاخافيذكر،لجتهمعا

وترتيبهاالسنةجمعوالتفسيرفيالنظربقيبل،والسنةالكتابهجر

مستمرا.والسنةالكتابمنواستنباطهاالادلةوجمعالرواياتفيوالكلام

المذهبعلماءمنالمتقيدينمنيقعأنهعلمالانصافعلىنفسهوطنومن

ذلكفييوقعهم،الادلةعلىوحيفالانصافعنميلالمواطنمنكثيرفي

للمذهب.الانتصارعلىحرصهم
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للغةو[النعوقسو:سادسا

ورسالة.كتابا(41)علىالقسمهذاويحتوي

واللغةالنحورسائلمجموع*

هذهمنالعشرينالمجلديمثلوهو،رسالةعشرةثلاثوفيه

:أقسامعلىوهي،صفحة538فيويقع،الموسوعة

وفيه:،والصرفيةالانحويةالرسائل:لأولا

النحويةلمهماتافيالفكريةوالانتيجةالبكريةاللطيفة-79

عنالتحدثمنهيطلبالناسبعضمنعليهوردسؤالعنعبارةوهي

كتبخمسةمصادرهجعلوقد،الصرفمنالممنوعوالاسم،المبنيالاسم

الصبانوحاشيتي،للرضي"الكافيةشرحو"،للسيوطي""الهمع:هي

المبنيات.فيدحلانزينيأحمدورسالة،الألفيةشرحيعلىوالخضري

مستقربةالخوقي89-حقائق

،لجوابواالسؤالطريقةعلىالنحويةالاصطلاحاتفيرسالةهي

،المعتبرةالنحومصادرعلىمعتمداحقيقةومائةوستينثلاثافيهاأوردوقد

يختاربل،المسائلتلكفيمقلدايكنولم،الفنكتبوفقعلىرتبهاوقد

الرسالة.فيستراهكماله،ويستدلغيرهمنأرجحيراهقولا

هشاملابنالصغرىالقواعدعلىحماعةابنشرحمختصر99-

لابنالصغرىالقواعدشروحمنلشرحاختصارعنعبارةالرسالةهذه

عدةوضعقدوكان81(،9)تالحفيدجماعةابنشرحوهو،الكثيرةهشام
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التيالمهمةالشروحتلكأحدهوهناالمعلمياختصرهوماللقواعد،شروح

المعلمييضعولم،أصلهمنللنشرأسبقالمختصرفيكونبعد،تطبعلم

معهشامبنلمحمدالصغرى)القواعد:العبارةبهذهعنونبلمحدداعنوانا

أنهبالتنبيهوأرادعليها(،نبهتكما،جماعةلابنشرحهامنتقريراتبعض

(.)شحرفوللشرح(،)محرفللمتنوضع

الصغرىالاعرابقواعد-نذم001

وتقعالرجز،بحرمنوهيالذكر،الانفللمختصرعلميةمنظومةهي

نظمغالبهمإنإذالصغرىللقواعدمنظومةأولولعلها،بيتمئتيفي

قواعد)نظم:بقولهالمؤلفلهاعنونوقد(الاعرابقواعدعن)الاعراب

(.الصغرىالاعراب

الغربيةفي-طرائف101

رأيإبداءبمحاولةوصرفيةنحويةمسائلخمسالمؤلففيهاناقش

هي:المسائلوهذه،إليهيسبقلمفيهاجديد

كلمةتصريف)تنور(،كلمةتصريف،اللغةبنشأةوعلاقتهاالاشارة

)كاد(.الفعلفيبحث،والقصةالشأنضمير)تفاح(،

متين،رائعبأسلوبومناقشتهاالمسائلهذهبسطالمجموعفيوسترى

(.العربيةفي)طرائف:بقولهلهاعنونوقد

)ذو(تصريفعلى-الكلام201

)صاحب(بمعنى)ذو(لفظةلبحثالمقالةهذهفيالمؤلفتعرض

رأيعلىستةأو،والزجاجالفراءرأيعلىالخمسةالأسماءمنتعدوالتي
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أئمةكلامنقلخلالمنصلهاوتصريفهاالمولفأوضحوقدلجمهور،ا

عنها.الاشكالتزيلتوضيحبزيادةعليهموعقب،الشأنهذا

وجوابهصرفي-اشكال301

جمعمعاملةتعامللملم)خطيئة(كلمةفيإشكالعنعبارةهو

(؟)فعيلةهوكرامنالمفردوزنأنمعوعجوز(،وصحيفة،)رسالة

بجوابالكلمةتلكفيالحاصلوالليسالاشكالهذاعنأجابوقد

.الاشكالهذالازالةرأيهفيهأبدى

وانتقاضواعتراضالأزهار،متنفيفعلين-ضبط401

متنفيجاءافعلينفيالمولفعلىوردسؤالعنعبارةالرسالةهذه

ذلك؟علىالدليلوما؟يضبطانكيف(يعتق-)يرقوهما"الازهار"

والاساسكالمصباحالمعاجمببعضمستعيناعنهأجابوقد

العين،وكسرالفاءبفتجأنهمالهوترجج،الكتبمنوغيرهماللزمخشري

القاضيالعلامةولعله)ع(بحرفلالسمهرمزمعترضعليهفاعترض

مرةالمعترضعادثم،الاولالاعتراضعنفاجابه،العمودياللهعبد

الثاني.اعتراضهالمولففنقضأخرى

:فائدنان*

لعميد(:حبهامن)ولكننيالشاعر:قولفيخاطرة

فيالدرسحالالمولفذهنفيوردتوخاطرةفائدةعنعبارةهي

للشاهد.تأويلهمامنوالبصرةالكوفةنحاةإليهذهبماتخالفالشطرهذا
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:الإشارةاسمبعدالتيلمعارفا

حكمه؟يكونماذاالاشارةاسمبعدالمعرفةالاسممجيءمسألةهي

الاسممراتبمراعاةوهوقبل،منإليهيسبقلمجديدبجوابأجاب

المعرفة.

والأدبية(اللغوية)الرسائلنيالثاالقسم

للحريري"لخواصاأوهامفيالغواصدرة":كتاباختصار-501

الكلماتعلىفيهاقتصربديعا،اختصاراالدرةبتلخيصالمؤلفقام

وماالحريرياستطراداتتاركاصوابمنيقابلهاوماالخطأفيهاوقعالتي

لغويةوفوائدوحكمأمثالأوعربيةقصصأوشعريةشواهدمنأورده

حذفوربما،بنفسهيصوغهابلالاصلبعبارةيلتزمولم،وصرفيةونحوية

.واستدركعقبوربما،الاصلمنكلمات

والفلكالمدفونالكنز":كتابمنمنتقاةلغوية-فوائد601

المشحون"

تتعلقعدةلغويةفوائداستخراجهفيالكتابهذاعلىالمؤلفاعتمد

لاومايهمزوما،لغتانفيهوما،ومثلثاتوأضدادمترادفاتمناللغةبفقه

المضمومأو،والمفتوحالمكسوربينوالفرقفأكثر،لغةفيهومايهمز،

وربما،الاصلترتيبالمؤلفيلتزمولمالفوائد،منذلكوغيروالمفتوح

الخمر،أسماءفيوقعكماالاصلفيتوجدلااضافاتعندهمنأضاف

وأنواعه.لجناساأسماءنظموكما
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والسنوسيلمعلميابينأدبية-مناظرة701

محمدبنعليالشاعروبينالمؤلفبينشعريةأدبيةمذاكرةجرت

سنةالفطرعيديوموذلكعلي،بنمحمدالادريسيمجلسفيالسنوسي

فيوخطبوتهانيقصائدإلقاءمنتتخلفلاعادةلهكانتإذ()1337

المديدبحرمنقصيدةألقىقدالسنوسيفكان،الواقعةهذهومنها،اليومذاك

إلايستعمللاالمديدبانالمؤلففاعترض؛مراتاربعتفعيلاتهاتكررت

وتصدىهذافيبالشواهدوأتىالمتأخرينصنيعمنالتربيعوأنمجزوءا

بحرفوتعديه)عدا(الفعلمعنىمسالةفيأطالثم،السنوسيقصيدةلنقد

النقاشوطالوجواباتبمكاتباتعليهيردالسنوسيجعلممالجر،ا

الصيلميمحسنبنصالحالسيدالعلامةوهوثالثاطرفافادخلوابينهما،

بقصيدةالنقاشاخرفيالسنوسيلهواعتذر،للمعلميلحقارأىوكانه

.أبياتبعشرةالمؤلففأجابهخللها،إصلاحمنهوطلبإليهبعثها

هما:بفائدتينالرسالةهذهلحقناوأ

:ومعناهبيتشرح

فيهبيتانظمسعيدبنثابتاسمهالمؤلفزمنفيالادباءأحدكان

المعلميفبين،الجملبحسابالبيتهذافيهقيلالذيالعامتاريخ

تعسف.ولاتكلفدونالشاعرلهذااتفقتالتياللفظيةالمحاسن

لغوية:أنظام

لي:كالتاوهيمسائلفيمختلفةأنظاماالمؤلفنظم

التأنيثالواجبةالكلماتفيهاأوردوقد:السماعيةالمؤنثةالاسماءفي

الرجز.منبيتاعثلترأربعةفيالجائزةلكلماتو
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إلى)عبد(جموعوأوصلبنظمين،نظمهافقد)عبد(:كلمةجموعنظم

جمعا.عشرين

)شيخ(كلمةلجمعقاموسهفيالفيروزاباديذكر(:)شيخجموع

الرجز.منأبياتأربعةفيالمعلميجمعهالفظةعشرةإحدى

العروضية()الرسائلالثالثالقسم

والقوافيالعرونرفيالكافيمتنمختصر-801

وقد858(،)تالقنائيعبادبنلاحمدالعروضفيكتاب"الكافي"متن

شرحوهوفيالكامتنعلىالموضوعالصغيرالشرحمنالمولفلخص

حركاتفيلحلياأبياتمثلإضافاتإليهوأضاف،الدمنهوريالعلامة

أحيانا.المحشيعليهينبهبماوصححالمتنفيتصرفوربما،القافية

العرونربحور-نطم901

أبياتخمسةفيبحراعشرستةوهي،العروضبحورالمولفنظم

الخمسة.العروضدوائرمندائرةبيتكلبعدوضعوقد

(.واللغةالنحورسائلمجموع)مجلدينتهيالرسالةوبهذه

الشعريةالشواهد-هعحم011

واللغةالنحوكتبأهمفيالموجودالشعريفهرسأنالمولفأراد

أضرى،كتبأربعةإليهاأضافثم،كتبستةأولافاختارالشواهد،وشروج

علىفرتبهالشعر،منفيهاوردمالجميعموحدافهرشايصنعأنقصدهوكان

ثمالساكنةلىإقافيةكلوقسمالياء،لىإالالفمنالحروفبعددالقوافي

وصلمامنهاقسمبكللحقوأ،المضمومةثمالمكسورةثمالمفتوحة
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،المتقاربلىإالطويلمنالبحورعلىحرفكلقوافيقسمكمابالهاء.

معينبحرمنالقوافيجعلثممنهوكا.أومشطوراأومجزوءاكانإذاويبين

القافية.نظامحسبمجموعاتفي

ثمأولا،القافيةحرففيهايذكر،جداوللىإالمعجمقسموقد

والصفحة.لجزءالىإبالاشارةالمصادرثم،القائلثمالبحر،ثم،القوافي

متعددةفهارسبعدهوصدرالمعجمهذاوضعلىإسئاقاالشيخكانوقد

بدقتهالمعجمهذاويتميز،مختلفةبلدانفيوالعربلمستشرقونصنعها

.الفهارسمنبغيرهبمقارنتهذلكيظهركماللشواهدواستيعابهالترتيبفي

فيويقع،الموسوعةهذهمنلعشرين1والحاديالمجلديمثلوهو

صفحة.042

نوالح4أوهو،المتفرقاققعو4بعاسا

والوصايالخطبا:الأوذالنوع111-211

الجمعةخطبمنخطبةستيننحوعلىالمجموعةهذهتشتمل

بعضفي،شبابهمقتبلفيالشيخألقاهاالتي-العيدخطبمنوبعضها-

تاريخيةأهميةالخطبلهذه.الادريسيالسيدحكمأيامفي،جيزانمساجد

أدبية.وقيمة

الجامعةوصيتهأهمها،الشيخوصايامنجملةبالخطبلحقناأثم

المعلمي.احمدبنمحمدلتلميذه

ويقع،الموسوعةهذهمنوالعشرينالثانيلجزءايمثلالمجلدوهذا

صفحة.532في
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النصوصوتصحيحالتحقيقفيرسائلمجموع:نيالثاالنوع*

فيويقعوالعشرينالثالثالمجلديمثلوهو،رسائلثمانيويضم

صفحة.288

العذيالتصحيحأصمد-131

()مسودةالعلميالتصحيح-أصول411

()هسودةالتصحيحأصمد-511

وتبييضهاتسويدهاكانإذ،التحقيقفنفيكتبماأولمنالرسائلهذه

مسائلالمؤلففيهاعالجوقد.هارونالسلامعبدالاستاذكتابصدورقبل

منظمة.دقيقةلجةمعاالتحقيق

لابن"التوضيحشواهد"كتابقيالواردةالأحاديثتخريح-611

الباقيعبدفؤادمحمدنشرةعلىتعليقاتمع،مالك

الصحيح"الجامعلمشكلاتوالتصحيجالتوضيحشواهد"كتابطبع

علىفيهالواردةالاحاديثإحالةدون،9013سنةالهندفيمالكلابن

الكتابنشرثم.العملبهذاالشيخفقام،الصحيحلجامعامنمواضعها

عملهالشيخفقابل،الاحاديثتخريجمعالباقيعبدفؤادمحمدالاستاذ

الرسالة.هذهفيفقيدهاماخذفيهالهظهرتذلكخلالوفي،بنشرته

"لمرامابلوغشرحالسلامسبل"علىوتعليقات-تصحيحات171

نيللأميرالصنعا

الكتابطبعةفيوقعتالتيالمطبعيةالاخطاءتتضمنالتعليقاتهذه
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والتفسير،والاعرابالضبطفيالشارحوأوهام،الشيخيديبينكانتالتي

فيهايتجاوزلمالشيخأنالاسفعلىيبعثومما.ارائهعلىوتعقيبات

.الطهارةكتابمنلىالاوالثلاثةوالابوابالكتابمقدمة

مباركزكينشرةللمبرد"الكامل"على-تنبيهات181

حمدأنشرةالأدباء"معجم"منالأولالجزءعلى-تنبيهات911

الرفاعيفريد

المكيالحرممكتبةفيالمحفوظةالمخطوطاتنوادر-من012

الشريف

لمجاميعافوائد:الثالث-النوع121

يقيدكانالتيودفاترهوكتانيشهالشيخمجاميعمنمنتخبالسفرهذا

وغيروالاستدراكاتوالاستنباطاتواللطائفالفوائدمنلهعنمافيها

مامنهانتقيناو،وعشروناثنانوعددهاالمجاميعهذهعلىمررناوقدذلك،

داخلورتبناها،الفنونعلىرتبناهاثممحضا،نقلاوليسللشيخخالصاكان

.الفائدةيقربمناسباترتيباالفن

ويقع،الموسوعةهذهمنوالعشرينالرابعالمجلديمثللجزءاوهذا

صفحة.115في

إليهاومالمقدماتا:الرابع-النوع221

عددبلغوقدحققها،التيالكتبعلىالمؤلفمقدماتكلفيهاجمعنا

وتقريظين،الكتبخواتيممنثلاثةبهالحقناو،مقدمة13المقدمات

للبيهقي.الكبرىوالسننالإكمالعلىلهوتعليقين،لكتابين
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ويقع،الموسوعةهذهمنوالعشرينالخامسالمجلديمثللجزءاوهذا

صفحة.914في

المتبادلةالرسئر:لخاسرا-النوع231

الشيخبينالمتبادلةالرسائلمنعليهالوقوفلناتيسرماجمعنا

حصلنا،قاربهوومحبيهعصرهعلماءوبين-لىتعااللهرحمه-المعلمي

العلمأهلبعضلىإمنهمرسلةرسائلوأغلبها،مختلفةمصادرمنعليها

.والاقاربوالفضل

مرسلةمنهاربعونوست،رسالةوسبعونإحدىالرسائلهذهمجموع

لي:كالتاوهي.إليهمرسلةوعشرونوخمسالشيخمن

المعلمي.يحيىأبيهمنرسالة-1

رسالة.()17،المعلمييحيىبنأحمدأخيهلىإالشيخرسائل2-

المعلمي.أحمدشيخهمنرسالتان3-

رسائل.)3(،الإدريسيالمنرسائل-4

رسائل.)6(،العمودياللهعبدوالقاضيالشيخبينمتبادلةرسائل-5

رسائل.(4)واليها،المعارفدائرةمنرسائل6-

رسالة.()13،نصيفمحمدالشيخلىإالمؤلفرسائل7-

(.)رسالتانشاكرمحمدأحمدالعلامةلىإلمؤلفارسائل8-

رسائل.)3(باز،ابنالعزيزعبدالشيخلىإالمؤلفرسائل-9

رسائل.)4()العندي(،نسبةبضبطمتعلقةرسائل-01
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رسالة.()18متفرقةرسائل-11

التعريفيحويالذيالأولالمجلدلىإضممناهاالرسائلوهذه

له.والترجمةبهللتعريفلمناسبتهاالشيخوترجمةبالمشروع
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لموسوعةاهذهفيتدخللمالتياوالمفقودةكتبهثانيا:

فهي:الموسوعةهذهفيتدخللمالتيوالرسائلالكتبأما

918

شعرديوان-1

:نقاطفيعنهوسأتكلم

صفحةعلىكتبماالموسوعةهذهفيادخالهعدمفيالسببا-

لاحد،إعارتهولاطبعهيجوز"لا:قالالحكمياللهعبدالاستاذبخطعنوانه

فيالمعلميالرحمنعبدالشيخفتراتمنلفترةتاريخيةوثيقةيعدوانما

تلميذهحرره.والزمانالوقتنفسفيوقاضيديبوكشاعرعمرهمقتبل

ا.هـهـ"1386سنةالمكرمةمكة،حكميمحمدبناللهعبد

الديواننسخةلحكمياأعطىمنهوالمعلميالشيخأنتحققتهوالذي

نتبينه،لمماذلك؟تصويرهأوطبعهبعدمأوصاههللكنبه)1(،للاحتفاظ

لغرضأقوىذلكفإن،غسلهأومزقهأولاحرقهإتلافهالشيخأرادولو

.معلومهوكماالتلاميذلاحدإعطائهمجردمنالاتلاف

بهألحقتثم،ورقة333فيواحدمجلدفيالديوانيقع:وصفهب-

الحكميبهلحقأثم،أبياتعدةفيوقصائدمقطوعاتفيهاورقاتأربع

نحوقصيدةكلقصائدعدةفيها"الهندية"القصائدعليهاكتبمصورةأوراقا

الديوان"تم:النسخةاخرفيكتبلكنه،الناسخاسمعليهليس.ورقتين

الفرائدالقصائدمنحواهبماوالنجودأغوارهافيالوجودقليلالمبارك

منها.نسخةلديا!وع،محمدالقاضيلىإمنهرسالةفيالحكميبذلكصرحكما(1)
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لحراماالحجةشهرمن-أعلموالله-يومثالثالأربعاءيومفيلعلهالخرائد

نجلالكاملالشيخ:اليمنسخيالشيمحميدووقتهزمانهتحفةبعناية

أدام،الحكميزكرييحيىالشيخابنحكميمحمدالأفاضلالاخيار

".امينالدارينوسترعافيةفيوجودهمالباري

لهالمنسوخ-حكميمحمدالشيخأنالظاهر:الديوانجمعكيفيةبر-

منقصائدهليجمعناسخايكلفبأنالمعلميالشيخاستأذنقد-الديوان

تلكالناسخفاخذ،الشيخلهفأذنالقصائد،فيهاالمدونالشيخأوراق

النسخةالشيخأخذانتهىلماثمحالها،علىفنسخها(المرتبة)غيرالاوراق

الشيخعملهماتلخيصويمكن،ونقحونقصوزادفقئد،كاملةقراءةوقرأها

:نقاطفي

ومناسبته.كتابتها)1(تاريخقصيدةكلرأسفيكتب-1

الاشعارمنجملةفهناك،غيرهأشعارمنشعارهوقصائدهميز2-

له.ليست

برمتها.قصائدوربماأبياتالحواشيافيزاد3-

بتمامه.بيتأوبيتشطرأوكلمةسواءالابياتبعضأصلح-4

.الكلماتبعضوضبط،وهمهأوالناسخخطأأصلح5-

منه.تواضعاللحقير"":بقولهالقصائدجميعصدر6-

،091،07قفيكماللتاريخيبيضوقد."،.كذا.بتاريخ"لعله:بقولهيصذرهاقد(1)

.491قفيكماتاريخايدونلاوقد
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دليللا؟والتعديلالقراءةهذهبعدمبيضةثانيةنسخةمنهاستنسخفهل

استنساخعلىحرصالذيلحكمياأظنكنتوان،النفيولاالاثباتعلى

أعلم.والله،منهمبيضةنسخةأخذفييفرطلالذلكونشطالديوان

ثم"للهلحمد"ا:بقولهالديوانيبدأ:ومحتواهللديوانعاموصفد-

:قصيدة

شرذيكلمنربياومنتقممنعمأنتكماتوابوإنك

معارفوصف،المديح:أغراضثلاثةفيالديوانقصائدغالب

.الغزل،الادريسيوفتوحات

قيلتفيهقصيدةفأقدم،الامامعمرمنسنواتعشرنحويمثلالديوان

وعمره1134سنةمدونتاريخواخرعاما،عشوسبعةوعمره9132سنة

عاما.وعشرونتسعة

ومنهشعبيوشعرالقصائد،لبعضتخميساتعلىالديوانيحتوي

مطلعها)1(:قصيدةفمنها،الحميني

الهتونالفضلصاحبيانبتديباسمكيالله

ونونكاففيالملك!كرتدبيرجمعمنيا

أوراقها.ضاعتأوفقدتالقصائدبعضأنلىإمواضععدةفيأشار

.46قانظر

بقوله:الشيخعليهاعلق72()قأحدهمهجاءفيواحدةقصيدةوهناك

166(.)ق)1(
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".لجميعاعناللهعفاهنافوضعهاأوراقيبينالناسخوجدهاهاجيا"وللحقير

ذلك،منأكثريحتملوالكلام""الديوانعنهناتلخيصهأمكنماهذا

بالعنق.أحاطماالقلادةمنيكفيلكن

الادرشيترجمة2-

الادريسيعلىوالثناءالديباجةإلافيهماليس،ورقتينفيمسودة

يكملها.لمأنهوالظاهر،الرسالةفصولوعناوين

الأجروميةشرح3-

يكمله.ولم،قليلةورقاتمنهكتب

النبي!صلاهاكماالصلاةكيفيةفيرسالة-4

.الصفحاتمنتصفمنومتكسرمتاكلوالورق،ناقصة

للمسافرالصلاةقصرمسالةفيأوراق-5

الاولناقصة،والاسفلالاعلىمنمتآكلة،ورقات9في

لاخر.وا

يوميخطبوالأمامركعتينصلاةفيجابرحديثفيرسالة6-

الجمعة

الترتيب.ومشوشةناقصة،ورقات01نحوفيمسودة

حاتمبيألابنوالتعديلالجرحكتابمنبروفةعنمفضلتقرير7-

كبير،جدولفيكتبهاجدا،الكبيرالقطعمنصفحاتأربعفي

عليهاوضعالتيالهيئةوتغيير،الشكلبهذاطباعتهيصعبلكن
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تطوىبحيثهيئتهعلىيصورأنوحقهتاليفه،منالغرضيفسد

الكتب.بأواخرالملخفتلخرائطاحالهوكماوتنشرأوراقه

الفرائد""كتاب8-

فيهذاأوضحت"وقد:01صالفاتحةسورةتفسيرفيقال

هذاعلىالكلام"وتمام93:صاخرموضعفيوقال.الفرائد"

اللهشاءإنالفرائدفيأبسطهأنوعسىاخر،موضعفله،بطول

".لىتعا

.الاشارةهذهغيرخبرعلىلهأقفولم

****
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تهتحقيقا:ثالثا

أثارالعلاملأاإدالمدخل

نوعين:علىوهو،عليهوالتعليقبتصحيحهالشيخقامما

التالية:الكتبوهي،وتحقيقهبتصحيحهاستقلما:الأولالنوع*

الكبيرالتاريخ-1

حققهوقد256(.)تالبخاريإسماعيلبنمحمداللهعبدأبيللامام

منوالسادسالخامسالمجلدينيمثلالذيالثالثلجزءاعداعليهوعلق

حققهماوقدلجزء.اهذاينقصهاالمتوفرةالكتابنسخكانتفقد،المطبوع

وقدغيرهما.فييقعلمماالاخطاءمنفيهماوقعولذلكبعد،فيماغيره

عليهاوغلب،الرجالعلممنتمكنهعلىتدلدقيقةتعليقاتعليهعلق

.عديدةصفحاتالتعليقفبلغالمقاماقتضاهامواضعفيإلاالاختصار

أما(.-01361362)سنتيبينالعثمانيةالمعارفدائرةطبعتهوقد

.1378و1377سنتيفيفطبعاوالسادسالخامسالمجلدان

.0136سنةطبع.البخاريللامام،الكنىكتاب2-

الكبيرنيلمعاا3-

طبع276(.)تالدينوريقتيبةابنمسلمبناللهعبدمحمدلابي

طبعثم.9136-1368سنةمجلدينفيالدكنبحيدرابادالمعارفبدائرة

أوردناها،حافلةبمقدمةالشيخلهقدموقد،مجلداتئلاثةفيذلكبعد

".المقدمات"فيكاملة
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جرجانتاربخ-4

المعارفدائرةفيطبع427(5)تالسهمييوسفبنحمزةللحافظ

مكانها.فيكاملةمقدمتهسقناوقدواحد،مجلدفي0137سنةالعثمانية

المختصراتأخصرشرحلمزهراتاوالرياضلمخدراتاكشف-5

الحنبليالبعليأحمدبناللهعبدبنالرحمنعبدالدينزينللامام

الخطبالدينلمحبالسلفيةالمكتبةعنمجلدينفيطبع(.2911)ت

مكانها.فيتراجعمختصرةبمقدمةالشيخلهقدموقد.0137سنة

والتعديلالجرح-6

معكاملاطبع327(.)تالرازيحاتمأبيبنالرحمنعبدللامام

تسعةفي(1373-1371)سنتيبينالعثمانيةالمعارفدائرةفيتقدمته

"،"المقدماتفيكاملةسقناهامفيدةمقدمةالشيخلهوكتب.مجلدات

التاريخ.كتابتحقيقفيجرىكماتحقيقهفيوجرى

لحفاظاتذكرة7-

دائرةفيطبع748(.)تالذهبيالدينشمساللهعبدأبيللحافظ

اعتمدأجزاء،أربعةفيمجلدينفي-13751377سنةالعثمانيةالمعارف

بينالمقابلةعلىتعليقاتهواقتصرت،قديمةومطبوعةخطيةنسخةعلىفيها

النص.تصحيحمعالنسختين

والتفريقالجمحلأوهامالموضح8-

فيطبع463(.)تالبغداديالخطيبعلىبنأحمدبكرأبيللحافظ

المؤلفلهقدم،مجلدينفي-13789137سنةالعثمانيةالمعارفدائرة

"."المقدماتقيسقناهاوقد،وفائدتهالكتابغرضفيهاشرحبمقدمة
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لموهفوعةاالأحاديثفىهلمجموعةاالفوائد9-

فيواحدمجلدفيطبع0125(.)تالشوكانيعليبنمحمدللامام

فيجدامهمةبمقدمةالشيخلهقدموقد.9137سنةالمحمديةالسنةمطبعة

".المقدماتلافيكاملةسقناهاوقد،الحديثنقدعلم

بالفنعارفكلامالكتابأحاديثأكثرعلىفيهاالشيختكلموقد

النظراستيفاءمنيتمكنلمأنهالمقدمةفييعتذرفهوذلكومعفيه،متضلع

ذلك.أسبابوشرح،المواضعجميعفيالاحاديثعلى

تاريخهفىهالبخاريإسماعياهبنمحمدخطابيان-01

وقد327(.)تالرازيحاتمأبيبنالرحمنعبدمحمدأبيللامام

عنهامصورابيروتفيطبعثم،0138سنةالعثمانيةالمعارفدائرةطبعته

للخطيب.""الموضحومعالكبير""التاريخمع

"الخطأ"ومعنىالكتابفائدةعنمهمةبمقدمةالشيخلهقدموقد

".المقدمات"فيأوردناهاوقدهالبخاريالاماملىإالمنسوب

الشرعية.الزيارةالبريةخيرزيارةواستحبابالإخنائيعلىالرد-11

نصه،صحح728(.)تتيميةابنالحليمعبدبنأحمدالاسلاملشيخ

بمايكتفيفهو،المشهورةالسنةكتبفيمصادرهالىإالكتابأحاديثوعزا

ولمأحمد،ومسندالموطأثم،الاربعالسننثمحدهما،أوالصحيحينفي

وقد.التعليقغرضمنيكنلمقلعلهوضعفاصحةالاحاديثعلىيتكلم

جامعةفيمحفوظةورقات6فيالشيخبخطالتخريجهذامننسخةوجدت

الصنيع،سليمانالشيخمكتبةفيكانتولعلها[،]1674برقمسعودالملك
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فيها.الشيخعملإبانالمكيلحرمالمكتبةومديراللشيخصديقاكانوقد

الأسماءمنوالمختلفالمؤتلفعنالارتيابرفعفيالاكمال-12

لأنسابواوالكنى

العثمانيةالمعارفدائرةفيطبع475(.)تماكولاابنالاميرللحافظ

أثناءلىإمجلداتستةبتحقيقهصدرتوقد،1386-1382السنواتفي

جمادىفيبأشهرالشيخوفاةبعدالسادسالمجلدوطبع،العينحرف

1386سنةلىالاو

الأنساب-13

فيطبع562(.)تالسمعانيمحمدبنالكريمعبدسعدأبيللامام

سنةالسادسالمجلداخرهاوكان1382سنةمنالعثمانيةالمعارفدائرة

أكملهثم.تحقيقهالشيخيكملولمأشهر،بثلاثةالشيخوفاةبعد1386

مجلدا،عشراثنيفيالمعارفدائرةفيوطبعالمحققينمنمجموعة

.بيروتفيدمجمينمحمدمكتبةواخراجهاصفهاعادتو

والضعيفالصحيحفيالمنيفالمنار-41

751(.)تالجوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمدالدينشمسللامام

نسخةعلىمعتمدا،فيهالمواطنبعضعلىوعلقالكتابالشيخصحح

سببأعلمولاحياتهفيبطبعلمالكتابلكن،مخطوطةخرىومطبوعة

العاصمةدارعنالسماريمنصورالشيخبعنايةذلكبعدوطبع،ذلك

.6141سنةبالرياض

.بيروتفيطبع.للسفاريني،البهيةالأنوارلوامع-51*
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وتحقيقهتصحيحهفيشاركما:الثانيالنوع*

-1347سنة)1(العثمانيةالمعارفدائرةفيطبعالمناظر،تنقيح-1

1348.

.134!سنة،الشجريةليالاما2-

سنةحجر.ابنللحافظ،الثامنةالمائةأعيانفيالكامنةالدرر3-

9134-0135.

لحسنياالحيلعبدوالنواظر،المسامعوبهجةالخواطرنزهة-4

.0135سنة،نيالثاالمجلد،الندوي

.0135سنة.الندويالدينلمعينالخواطر،لنزهةالامكنةمعجم-5

التركماني.لابنالنقيلجوهراوبذيله،البيهقيللامام،الكبرىالسنن-6

سنةطبع)وقدالرابعلجزءابدايةمنالتحقبقفيالشيخشاركوقد

.1355سنةطبعالذيالعاشرلجزءانهايةإلى(1351

.1356-1355سنة،الجوزيلابنالصفوةصفة7-

.1356سنة،زادهكبريلطاشالسعادةمفتاح8-

.1357سنة،اليزيديليأما9-

طبع،البغداديالخطيببكرأبيللحافظ،الروايةعلمفيالكفاية-01

.1357سنة

العممانية.المعارفدائرةفيمطبوعة(17-1)الأرقامذاتالكتب(1)
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،لجوزياابنالفرجأبيللامام،والاممالملوكتاريخفيالمنتطم-

.9135-1357السنواتفي،01-5الاجزاء

.1358سنة،السنيلابنوالليلةاليومعمل-

.9135سنة،للحازميالاثارمنوالمنسوخالناسخفيالاعتبار-

.0136سنة،خالويهلابنسورةثلاثينإعراب-

إسحاقبنيعقوبعوانةبيأللامام،عوانةبيأمسند-

.1362سنةطبع.الاسفراييني

.1363سنةالاثار،مشكلمنالمختصرمنالمعتصر-

.9136سنة،نعيملابيالنبوةدلائل-

الهيثمي.الديننورللحافظ،حبانابنزوائدلىإالظمانموارد-

وفد.تيميةابنالإسلاملشيخالمقابر،زوارفيالباهرلجوابا-

الصنيع.سليمانالشيختحقيقهفيمعهاشترك

فيطبع.المقدسيقدامةابنالدينموفقللامام،الفقهعمدة-

.القاهرة-السلفيةالمطبعة

!!!
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العايثكلالمبعث

وفاته

أثارالعلاملأاإدلمدخل1

وستةوثلاثمائةألفعامصفرشهرمنالسادسالخميسيومالشيختوفي

مكتبةلىإوعاد،لحراماالمسجدفيالفجرصلاةأدىأنبعدوذلك،وثمانين

أنهلجاسراحمدالشيخوذكر(،1)سريرهعلىفتوفي،يقيمكانحيثلحرما

)2(.الشريفالمكيلحرمامكتبةفيالكتببعضعلىمنكباتوفي

بالمعلاة)3(.ودفنالمكيلحرمامنجنازتهوشيعت

جناته.فسيحسكنهوعنهورصداللهرحمه

هديةمكتبتهكتبجعلأنهوصيتهفيوجدفقدالشيخمكتبةمالأما

وعشرونوخمسةستمائةانذاككتبهاوعدد،الشريفالمكيلحرمالمكتبة

فيبمكةالحرممكتبةلىضمهاوكان،مصورةمخطوطةعشرةوسبعكتابا،

منجزءبذلكصبحتوهـ،1387عاممحرمشهرمنالثالثاليوم

مقتنياتها)4(.

.(1/21):"التنكيل"مقدمة.المعلمياللهعبدوقريبهتلميذهذكرهماهذا(1)

2(.4)صه1386سنة"العربمجلة"2()

بيلا.لزكريا(2665/):"لحسانالجواهر"ا)3(

،بالرياضالعامةالادارةمعهدلىإمقدمالشريفالمكيلحرمامكتبةعنتقرير(4)

لابن33()ص"الخاصةالمكرمةمكة"مكتباتانظر(.ه)ص،1388عامرجب

.لباجودة(411)ص"لحرمامكتبةتاريخفيالقلمو"نثر.دهيش



لعلامةاالثمتخاثارا

لمحعليئايجىتنلرصحوعتدا

11)

[لثالث[لقسم

ا!ثه!ئئر!!إ،إاصأ

يحقييق

لعقرانحفداتنعلي

لعلائةالمسيخالمعوركأولقالممفبئ

جمص،ص!ض+،!
ئث!أ!.!ر1،1!ا45!.!كلابر

تعالى(اللةلرحمه)

ل!ضوئل

نحيزيةاجيملواالمحزيزاعئدبننشمل!امؤشيمدمة

اع!ا!ئثنجمصآجمابئ

لتوزفيلبتثر-أ

صؤعاثابئ
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!ل!

.ومصطفاهرسولهعلىوالسلاموالصلاة،للهالحمد

منعليهالوقوفلناتيسرماأكثردفتيهبيقحوىمجموعفهذابعد،أما

المعلمي-يحيىبنالرحمنعبدالعلامةالشيخبينالمتبادلةالرسائل

مصادرمنجمعناهاقاربه،وومحبيهعصرهعلماءوبيق-تعالىاللهرحمه

.والاقاربوالفضلالعلمأهلبعضلىإمنهمرسلةرسائلوأغلبها،مختلفة

سواء،إليهالمرسلةالرسائلمنأكبرقدرعلىنعثرأنالموملمنوكان

حياتهفتراتفيالشيخمعتواصلواالذينالعلمأهلمنأوأقاربهمن

أنباعتبار،المكيالحرممكتبةفيالشيخأوراقمنبقيماضمن،المختلفة

أقفلملكنني،أوراقهمنبكثيراحتفطكماالرسائلبهذهسيحتفظالشيخ

أوراقضمنأخرىرسائلعلىذلكبعدوقفتثممنها.قليلشيءعلىإلا

المكي.الحرممكتبةفيالمعلميالشيخ

نعثرلموغيرهمالعلمأهللىإكثيرةرسائلللشيخأنيقينعلىونحن

عليهاحافظأوبهاهماحتفظواإنإليهمالمرسلأصحابهاعندلانهاعليها،

حققهاالتيكتبهمقدماتبعضفيذكرقدأنهذلكشاهد،ورثتهم

مراراالعربيةالدوللجامعةالتابعالمخطوطاتمعهدراسلأنهوحواشيها

")1("الاكمالحواشييعضفيوذكر،المخطوطةالكتببعضبخصوص

بد]رالمخطوطاتقسممديرسيد)2(فؤادالاستاذراسلأنهماكولالابن

(1)/6(-225.)023

رسائل=عنأسالهلسيدفؤادايمنالدكتورابنهراسلتوقد:اقولهـ(.1387)ت2()
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فيهاجاءمابعضوساقمنهأجوبةوردتوأنه،مراتعدة،المصريةالكتب

العلاقةمتانةعلىتدلبأوصافووصفه(.)1المبحوثةبالمسألةعلاقةلهمما

بعضعنللسؤالاليمنأهلبعضراسلوأنهالعزيز".ك"الصديقبينهما،

الخصوصبهذاالبيحانيسالممحمدالشيخوراسل،لديهمالانساب

منها)2(.بعضاوأثبتأجوبتهمجاءتهوأنهاأيضا،

رسائلهفيذكرماكثيرالانه؛كثيرةأنهافالظاهر،العائليةرسائلهأما

شئعلىنتحصللملكن،مناسباتعدةفيوالدهراسلأنهأحمدلاخيه

إليه.والدهمنرسالةإلامنها

الرسائلعلىيعثرأنالطبيعيمنأنهوهوالذهنعلىيطرأقدوسؤال

تلكبعضعلىعثركيفلكن،إليهارسلتمنعندالشيخأرسلهاالتي

الشيخ؟أوراقضمنالحرممكتبةفيالرسائل

:باحتمالاتالتساؤلهذاعلىلجوابوا

أمامسوداتها،عنعبارةكانالرسائلتلكمنعليهوقفناماأناولها:

التيالرسائلفيراجحااحتمالاهذاويكون،الشيخأرسلهافقدالمبيضة

شيءمنهيصلنيولمطويلبحثإلىتحتاجبأنهافاعتذر،والدهإلىالمعلميالشيخ

.الآنحتى

علىجوابوهماالمؤلفإلىسيدفؤادالأستاذمنرسالتينعلىأخيراعثرنا(1)

للشيخ.رسالتين

الشيخمنرسالةعلىأخيراعثرناوقد.لحاشيةا2(28)6/:""الاكمالانظر2()

المولف.إلىالبيحاني
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والتخريج.الضربفيهايكثر

إرسالهاعنعدلثمالرسالةكتبقدالشيخيكونأن:الثانيالاحتمال

أوراقه.ضمنفبقيتيتلفها،ولم

الرسائل،بعضمننسختينينسخكانربماالشيخأن:الثالثالاحتمال

إحدىفيقولهفيواضحوهذا.الثانيةالنسخةهوأوراقهضمنوجدفالذي

أعلم.والله."بخطيعنديالاولبيكتاصورة":للعموديرسائله

يديكبينالتيالرسائلهذهمنمواضععدةفيذكرقدالشيخأنويلاحط

لاالتيالمكاتباتتبادلفيرغبةنفسهفييجدولا،بالرسائلالاحتفالقليلأنه

لىإالامربهوصلبلالهند،فيوهوخاصة،الحالعنالسؤالمجردعنتزيد

ومراسلته،إليهالكتابةعنمنهبقربهالشيخيعترفممن،محبيهبعضينهىأن

.1356فيالمؤرخةرسالتهفيكما

الله-رحمه-الشيخحياةمنجوانبالرسائلهذهلناكشفتوقد

ثم،هناكبهتقلبتالتيوالأوضاع،المكرمةومكةبالهندإقامتهإبانخاصة

قاربه،ووإخوانهبعائلتهصلاتهمدىوعنمكة،لىإمجيئهبعداوضاعهعن

المعيشية،أحوالهبعضوعن.عموماالمعلميوبآلبهمعنايتهومدى

وتربيةكالزواج،الاجتماعيةلامورابعضلىإونظرته،اليوميةوهمومه

ذلك.وغير،الناسمعوالتعاملالأبناء،

عندالشيخحياةفيالرسائلهذهفادتهعماالحديثاستكملناوقد

هنا.نعيدهفلاالاثار،هذهأولفيترجمتهعلىالكلام
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عباراتالشخصيةالرسائلهذهفيوقعقدأنههنابالذكروجدير

الصحيح=النحويبالوجهفيهايلتزملموكلمات،الدارجةبالعاميةوكلمات

منها.جملةعلىالمواضعبعضفيونبهناحالها،علىأبقيناها

مرسلةمنهاوأربعونست،رسالةوسبعونواحدالرسائلهذهمجموع

لي:كالتاوهي.إليهمرسلةوعشرونوخمسالشيخمن

المعلمي.يحتىأبيهمنرسالة-1

رسالة.()17المعلمييحيىبنأحمدأخيهلىإالشيخرسائل2-

المعلمي.سليمانبنمحمدبنأحمدشيخهمنرسالتان3-

رسائل.)3(الإدريسيآلمنرسائل-4

سائل.))6(العمودياللهعبدوالقاضيالش!يخبينمتبادلةرسائل-5

رسائل.(4)وإليهالمعارفدائرةناظممنرسائل6-

رسالة.()13نصيفمحمدالشيخلىإالمؤلفرسائل7-

(.)رسالتانشاكرمحمدحمدأالعلامةلىإالمؤلفرسائل8-

رسائل.)3(بازابنالعزيزعبدالشيخلىإالمؤلفرسائل9-

رسائل.()4()العندينسبةبضبطمتعلقةرسائل-01

رسالة.(1)8متفرقةرسائل-11

الشيخ:منرسائل*

الصيلمي.محسنبنصالجلىإرسالة-

.الديوبنديالصمدعبدلكتابالشيختقويم

الازهر.مجلةمديرلىإرسالة

الازهر.مكتبةمديرلىإرسالة
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.المصريالناشرمجلةمديرلىإرسالة

.صولاناللهعبدبنمحمدالشيخمنرسالة-

.صولانمحمدسوالعلىالمعلميالشيخجواب

الشيخ:إلىرسائل*

.الاهدليحمىبنمحمدأبناءمنرسالة-

فيلا.القادرعبدأحمدمنرسالة

المعلمي.الرحيمعبدبنمحمدالقاضيمنرسالة-

الجيلاني.اللهفضل:المؤلفصديقمنرسالة-

أحمد.بناللهعبدمنرسالة

دحوان.صالحأحمدمنرسالة

.وشركاهباعشنمنرسالة

.وشركاهباعشنمنأخرىرسالة

الاعظمي.الرحمنحبيبمنرسالة

وجد.إنلهاإرساتاريخبحسبالرسائلهذهرتبناوقد

وأخص،الرسائلبهذهتزويديفيأسهممنكلأشكرالختاموفي

لىإالشيخبرسائلزودنيالذيسلمانحسنمشهورالشيخفضيلةمنهم

قدوكانأندونيسيا،لىإزيارتهأثناءأخيهأبناءمنصورهافقدأحمد،أخيه

خيرا-اللهجزاه-بادرالمشروعهذافيبعمليعلملمالكنه،للطبعأعدها

الذينصيفعمربنالرحمنعبدالشيخأشكركماوإرسالها.تصويرهالىإ

وأشكر.نصيفمحمدالشيخجدهلىإالشيخأرسلهارسائلبأربعزودني

إلىالشيخرسائلمنمجموعةليأرسلإذالشايعالإلهعبدالكريمالاستاذ



ا!لاملأاأثارإدالمدخد802

القادرعبدبنالرحمنعبدالشيخأخيشكركما،نصيفمحمدالشيخ

لىإالشيخمنرسالةبتصويرتفضلإذ،المعلميالعلامةأختابنالمعلمي

.مساعدةأخرىنسخةفكانتليئإرسلهاو(4)برقموهيحمدأأخيه

العالمين.ربللهوالحمد

كللكبن!ل!!ران

رسائلمن4استجدلممازدتثم

أخرىمرةوصححته



----:
ال!سائلأنصوصأا
ا
---ب!ت

)،





المعلمبمالشمخوالدمقرسالة
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آلرفيرلرتج!إلمحه

213

يحيىبنالرحمنعبدالقاضدالعلامةمجدالاالاجلالولدحضرة

آمين.لرضاهووفقهلىتعااللهحرسهالمعلمي

الملكورحمةالسلاممسنونلأداءالحقيرةالاحرف(1)صدرت

.الدوامعلىتغشاكالعلام

النجيد)2(معوصلالحوائجعافيتكم،علىاللهفحمدتوصل،كتابكم

أبصرتوا)3(أنكمأظنوما،ذلكعنمحجوبينفصرناثمنهعرفتمولم

ضعفه.علىأرسلتوهكانماوالاالنجيد

وعرفوناوارسلوهمخذوهميناسبوكمماعرفناكمالذيوالعمامةالبز

عندلىتعااللهشاءإنعندناوالبافيوالبخور،الحوائجثمنمعثمنهم

ذلك.نرسلعليهمركونرسولحصول

ولمالاولاد،سببإلانزلماحيثروبياتستلهسلمناغانمأحمد

دعائكم،صالحمنتنسوناولا.بالحسنىاللهكافاكمإحسانكميشكريزل

معيغشاكموالسلام،مكاتبتكمتقطعوناولاالاولاد،وحالحاددموعرفونا

مقامكم.حوىمنكافة

.والسلام،السلامجزيليهدونكمكافةلدينامن

."رةصد":صللاا(1)

منها.ستظهرته1ماوهذاالاصلفيمحررةغير)2(

لها.حاعلىالدارجةالعاميةلاساليب1والكلماتأبقيعاوقد،أبصرتم:يعني)3(
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34سنة،القعدةذي52

أثارالعلاملأاإدالمدخل

،الاخرةونعيمالدنياخيراللهجزاكمبتعليمهماجهدوا(1الاولاد)

والدكم.الدعاءمستمد.منه25فيوالسلام

)التوقيع(

المعلمييحمى

اللهأعادالسعيد،العيدبقدوملكمونباوكعرفونا،منفعةأوحاجةوأي

امين.،سنينبعدسنينالامثالهالجميع

الرسالة.حاشيةفيملحقالآخرلىإهنامن(1)



المعلمبمالشمخرييمانل

لىإ

المعلمبميحيىبقاحمداخيه

رسالة(1)7
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الحمدلله

الله.حفظهالصفيأخي

الله.ورحمةعليكمالسلام

منكتابمعاللهحفظهالوالدسيديجوابوصلوقد،جوابكتناولت

إليك.مرسلوكتابكجوابيفهذا،إلمكمالمجيدعبدالاخ

محمدالسيدمعقضيتهمأجلمنعدنلىإوصلفإنهمكيالاخأما

لأن،أوافقهفلمالهندزيارةلىإمائلاورأيته(،1يفز)لمأنهوذكر،محسن

متسع.غيروحالناضيقحالهم

الازمةانفرجتواذارايي،بخلاصةعرفتكوقدلي،مهمةمسالتك

بكرأبيالولدومسألة،تعالىاللهشاءإنتدبيرفلنا،نفسكمنووثقتالعامة

بفضلهالاموريصلحأنلىتعااللهفعسىبمسألتك،منوطةمحمدابن

.والسلام،وكرمه

1135سنةالاولىجمادى91في

اخوك

الرحمنعبد

تها.قراءتحررلم(1)
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الحمددئه

الله.عافاهالصفيالاخ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

علىلىتعااللهوحمدتم،34سنةنوفمبر13المؤرخكتابكوصل

حالك.وصلاحعافيتك

والاخرالعلاء،باولدمعأولهماكتابينليإأرسلتهذاقبلأنكذكرت

تكاسلتولكنيفوصلالثانيماويصل،فلمالاولفأماالبريد،طريقعن

كعادتي.لجواباعن

الأياموهذه،المعيشةكفاف،حسنةلىتعااللهبحمدليفحاناأما

لى.تعااللهشاءإنالخيرإلامنهاينالناولن،كثيرةالتقلبات

العمل،فيالغلوالنجاحسرأنواعلم،بشأنكأدرىفانتنتأما

النفقة.فيوالاقتصاد

وعسى،الحربقبلمنعناانقطعت-اللهحفظه-الوالدسيديكتب

إليهجددتأيامقبلناو،إليكفابعثهلىتعااللهشاءإنقريباكتابهيجيءأن

.لجوابامنهستعجلكتابا

بلغكم،كماتمسعودوابنالإمامبينوالصلح،فساكنةالبلادأخبارأما

الإمامحياةولولاتسرلااليمنفيالداخليةلاموروكبير،خيرأنهشكولا

.الأحوالصلاحلىتعااللهونسال.وكانلكان

أدريولا،الفتنةفياشتراكهمنذمكاتبتهقطعتفإنيمكيالأخأما

.والسلام،وأحوالهأحوالنااللهأصلحهو.أينالان

1353سنةشعبان13في

توقيع
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الحمددله.

بخير.دامأحمدالحبيبأخي

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

نوفمبر13المؤرخكتابكعنالانلىإلجوابابتأخيرتؤاخذنيلا

م.34سنة

سبببيانإلىبيحاجةلارقيا،تعالىاللهزادكحالكتحسنسرني

بفهمك.ثقةواستقلالكترقيكعلىحرصيشدةبيانولاالمكاتبةانقطاع

منيتحصلبماقنعتقد،مستقيمةتعالىاللهبحمدليفحاأناأما

تعلم.كمالهوايموافقةفيهاخدمتيلان؛المطبعة

ملفوفاتراهإليككتابوطيهالوالد،سيديمنكتابقريباوصلني

أرسلتوقد،فيهماشرحأوليإكتابهإرسالعنبهاستغنيتوقدبهذا،

لى.تعااللهأوصلهاربيةمائةمعالوالدلىإجوابا

ماأجدلملاني؛الجوابعنوتكاسلتكتبعدةليإكتبمكيالآخ

المكاتبة.قطعأيضاإنهثم،الرسميةالكلماتإلاأكتبه

مطمئنتظننيولابخيراللهعبدوالولد،حسنةتعالىاللهبحمدصحتي

أصلحهناالاقامةبأنوثوقيمعوقت،تمشيةولكقهنا،الإقامةمنالبال

.والسلامجميعا،أحوالنايصلجواللهغيرها،منلي

لىإتوفيياورجن!شمشيرالجمعدارالقعيطيصلاحبنمحمد



022

)1(.تعالىاللهرحمة

أثارالعلامةالىإالمدخل

1353سنة،الحجةذي6

اخوك

الرحمنعبد

شمشير"توفي:قال.وفاتهتحديدفيللشيختعليقا)4724(مجموعفيوجدت)1(

1353".سنةمالحرلحجةذي3السبتليلةالقعيطيصلاحبنمحمدياورجنك
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)1(.الحمدلله

)2(.اللهحفظهالصفيأخي

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

علىلىتعااللهوحمدت،وصل3691سنةمارس42رقيمكتابك

عدمفيليعذرولا،وصلتالسابقةكتبك،حالكوصلاحعافيتك

وأالراء[،]بفتحالمرضيالخلقمنفي)3(تعهدهماانإلا،لجوابا

يزدادالمزاورةعنوالرغبةالانقباضأعنيالخاء[،]بضمالخلقيالمرض

نفسيولكن،زيارتهمبكثرةالمصلحةعليتقضيأناشاههنافإنتمكنا،

مقابلوقيالعيد،يومولوزيارتهمأتعمدأكادلانيإحتىذلكفادعتغلبني

العيد.يومولوزيارتيأحديتعمدأنأكرهذلك

بل؛سنينمنذإليهاكتبلمالمودةمنمكيالاخوبينبينيماوحسبك

قلبيفيمنزلتهفإنسليمانالشيخحالوكذلكلي،إيكتبلاأنوعرفته

.المكرهشبهإلاإليهاكتبأكادلاذلكومع،مكينة

وأنامنيأنتنفسكمنالأمرهذاحقيقةتعلمفانكهذا،مندعنا

من-لىتعااللهحفظه-الوالد)4(سيديبعدالارضوجهعلىوليسمنك،

ذنبا.لكعلمولامنك،أزيدسرورهيسرني

)ي(.في"[لحمدلله"ليست)1(

".المعلمييحمصبن"احمد)ي(:فيبعده)2(

)ي(5منثبتناهاو)ن(،فيالكلمةبعضطمس)3(

)ي(.فيمطموسة"سيديبعدالارض"وجه)4(
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والىالتوفيرعلىأحرصمدةمنذنيفإ،الموفرةالنقودمنذكرتهماأما

مشهورأنيمعربية،)1(وخمسينوسبعةثلاثمائةمناكثريمكنيلمالان

ماالانلىإولكنبشيءمنهإليكأبعثأنفكرتالمقداروهذا.بالبخلهنا

ذلك.علىعزمت

ذلكقبللانيبشيء؛الوالدلىإأرسللمسنتيننحومنلانيأولا:

الكتبوكررت،جوابيصلفلملجواباوطلبتبهأرسلتبماأرسلت

محمودفإن،الحكومةجهةمنتعويقأهوالسببماأدريولا،جوابولا

ذلك.غيرأم.هذا.مثليشكوهناالحرازي

شهرينأوشهراأخرجأنوأحمثهناالإقامةمنصدريضاققدوثانيا:

نفخ)2(.

مناثنينخرجواقد،الريحمهبفيالايامهذهالمعارفدائرةوثالثا:

أنافأماوالعقد،الحلبأهلوروابطصلاتلهمممنالقدماءمصححيها

أضعفالمكانوهذاالزمانهذافيوهي،لياقتيإلا)3(شفيبعليفليس

الشفعاء.

نفقتيعلى)4(أطبعهاأنوأحبمهمةرسالةبتأليفمشتغلأناورابعا:

نأنفسيتطاوعنيولابطبعها،يساعدنيأحداانأطمعلالاني،أمكنإن

".وخمسينسبعةاووخمسين"ثلاثمائة(:)ي(1)

النفس.عنللترويحالخروجبهيعنون،اليمنلأهلدارجتعبير""أنفخ)2(

"."شفاعة(:)ي)3(

"."العبادةكتابالمقصودولعل(.)يفيطمس"علىأطبعها"أن)4(
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أحد.منالمساعدةأطلب

هيإنماالتجارةفيالبركةأنأرىنيأ،الاسبابأضعفوهو:وخامسا

فيلجدوا،وجلعزاللهعلىالاعتمادبمعونةمنهايحصلالذيالنموفي

النفقة.فيوالاقتصادالعمل

شدووتلومنيعليتعتبأنالحقلكبأنعترفوأعرفوانيهذا

مائةنحوشهركلفيأصرفكيفتفهمأنتستطيعلافانك،ذلكمن

نأعليوكان،بيالظنتحسنأنيلزمكولاالاقتصاد،معربيةوثلاثين

اخر.وقتلىإذلكأرجأبولكنيتفصيلا،نفقتيلكأشرح

[الادبفيتناكلماتمنهذاكتابيفيرأيتمإذا]فاعذروني:قولكأما

الادابوبغضالصراحةعليغلبتفإني،الكلمةهذهإلافيهأرلمنيفإ

إليهمفوضا،قلبكعنيترجمقلمكتدعأن:ليإشيءوأحب،المتكلفة

سقطتالالفةثبتتإذا:قيلوقد،الكاملةبحريتهخواطركعنالتعبير

مطلقا.التكلفبغضالانخلقيأنمع!بالاخوةبالكفما،الكلفة

سيديلىإخوهوهوذهبكانفإنهمحمدبنبكرأبوالولد)1(أما

وبقيأخوالهلىإورجعفاحتالبكربوفأما،المقاميناسبهماولمالوالد

يوافق.ظنهولا،لىتعااللهشاءإنإليهوسأكتب،عندهم

مصلحأحمدلىإفالتجأالوالدعندالبقاءعلىيصبرفلمحمدماو

شديدةمشقةفينهو،أطلبهأنيناشدنيكتابمنهوجاءني،عندهباقوهو

أرىلانيلا،ذلكفيألحولمإرسالهفيالوالدلىإكتبتقدوكنت

)ي(.فيليست"الولد")1(
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.ظاهرةإليئالمجيءفيمصلحةمحمدبنلاحمد

نيلابشيء،عليكأشيرأنأستطيعفلا،الزواجماأدراكوما،الزواجأما

.والناموسالعفةفحفطخيرهأماشر،وفيهخيرفيهالزواجوجدتنفسيفي

ذلك.وغيردائماالخاطرونكدالمصارففكثرة:شرهوأما

مغويتهنوأمر،ينقعنلاوهيم،يشبعنلاجوف؟بالضأناشبهوالنساء

عندترىأنالمرأةعلىشيءأشد،والحلياللباسفيولاسيما،يتبعن

والامر،منهجملأعندهاليسلباسأومنه،أغلىعندهاليسحلياصاحبتها

موافقتها-علىيقدرلاوطبعا-زوجهايوافقهالم)1(فإنذلك،منأشد

أسلملاولكنزوجتيبهوىليأبالاقإنيأناأما،والغمالهمعليهأدخلت

.الحالوتكدرالخاطرونكدالغممن

تعلم،كماشرهمنأهمالزواجخيرلانتتزوجأنأحمتنيفا،لجملةوبا

نأفعليك.راحتهمنأعظمتعبهأنذكرتلماآمركأنأقدرلاولكني

امرأةتكونأنفاجتهدالزواجلىإميلكغلبفإذاوجل،عزاللهتستخير

.تزوجثمفيهالىتعااللهواستخر،موافقة

فقدلهولدفإذاالبحر،ركبفقدتزوجمن:الثوريسفيانقالوقد

)2(.سفينتهانكسرتيعنيبه،انكسر

يؤنسنيهناإنساناأعلمماواللهفيها،منكأشدنيقاالوحدةوأما

بهأجتمعأكادفلاذلكومع،العباديأحمدالشيخهوواحداإلابهالاجتماع

)ي(.في"ليست)1("لم

66(.رقم1/301)"الراويلاخلاقلجامع"افيالخطيباخرجه)2(
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فإنالناسبقيةأما.جهةكلمنحبكماهووليس،مراتثلاثالسنةفي

مرتينالشهرفينفسيأروحسابقاوكنت.ويغمنييكدرنيبهماجتماعي

منها:لاسبابعنهارغبتثمالسينما،بمشاهدة

سماجةوتلك،لخلاعةواالفحشفيأوغلتلجديدةاالألعابأن

.اللذةتذهب

غناءأرباعهاثلاثةصاروالكلامالنطقمعصارت(1لما)أنها:وثانيا

أستلذه.فلاالهنديالغناءوأما،القصةفيهوإنماالسينمالذةومعظم

هناوالدينالعلملىإالمنتمينأنالاسبابأضعفوهو:وثالثا

للسينما.مقاطعون

ينوالاخوانشروطهامعظملانفيها؛ليحطفلاوالنزهةالفرجةأما

هم؟!

قيل:كماوصرت،طبيعتيجداوضاقت،لحيتيشمطتالأمورولهذه

(2أطير)فكدتإنسانوصوتعوىإذبالذئبفاستأنستالذئبعوى

فإنحال،كلعلىددهوالحمدبئيسةتعيسةههنافحياتي،وبالجملة

بحمدأننيذلكأعظمومن،تحمىلاخلقهوعلىعليوتعالىسبحانهنعمه

فياللذةمنشيئارزقتنيو،الناسمنأحدلىإحتاجلاتعالىالله

فطولته،العادةخلافعلىالجوابلهذاكتابتيفيلذةوجدتوقد،الكتب

)ي(.في)1(ليست

787(.)2/:و]لشعراء""الشعرانظر،لهقصيدةمنالسعديللأحيمرالبيت)2(
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مننوعاكلاميأكثرتعدأنأخشىولكن،التطويللىإمشتاقاجدنيو

كذلك.ولعله،لهذيانا

بألعابهممنشغلونالبلدهلو،محرمثامنليلة،الليلةهذهكتابكوصل

أصرفكنتسنةكلأنيمع،التفرجعنرغبتالسنةهذهناو،المحرمية

الرسالةفيبالكتابة)1(اشتغلتقداليومهذاوكنت،فيهلياللياهذهأكثر

كتابكجاءفلما،للتفرجالخروجفيوترددتسئمتحتىآنفاالمذكورة

نأإخرتهأناإنوخشيت،الجوابكتابةفيفشرعتالبابهذاليانفتح

فيتأخر.المعهودةطبيعتيبيتهيج

تعالىاللهييسرأنأرجوالعلممنشيئاعندينلولاتعالىباللهقسمو

اللهييسرأنحياةبيطالتإنأرجو،حقيرةوجلعزللهطاعتيوأن،نشره

هوالموتلكانبل،الحياةمنليإأحبالموتلكانمنهاخيراليتعالى

بعد،يحدثماأدريولاالانمعتقديهذا،مكروهةوالحياةالمحبوب

.والسلام

خوكا

حمنلراعبد

)ي(.فيطمس"اشتغلتقداليومهذاوكنتفيهليالليا"(1)
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الحمدلله.

الله.حفظهالصفيالأخ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

متحيرابقيتلأننيلاذاكوما،كتابكعلىالجوابعدممنالعفو

نأليفظهرأخيراسليمانكتابوصلحتى،أخرىوأوخررجلاأقدم

لى.تعااللهاختارهفيماالخير

لاأننيطبيعتيتعلمأنتولكن،المكاتبةتراخيمنمتكدرإنكوطبعا

.المعاهدة:يسمونهمامجردغيرمو!ماهناكيكنلممابالمكاتبةأهتم

فهمك.عنتدقلالعلهاذلكغيروأسباب

أوللهأرسلتوقد،الاولكتابيعنالوالدسيديجوابصدر

إليكأرسلهاللهشاءإنجوابهيصلوعندما،الاولالمبلغمنبقريبرمضان

.والسلام،تضيعلابكتبهواحتفظ

اخوك
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الحمدلله.

الله.سلمه،العتميالمعلمييحيىبنأحمدالصفيالاخسيدي

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

لجواباسودتولقد،لجواباتأخيرمنإليكأعتذركيفدريما

والانخير،مدةلىإالتأخيرلعل:فأقولإليهنفسيتطمئنلاثممرارا

.كانحالأيعلىلجواباكتابةوحقلحقاحصحص

عنيفضللاشهرياأتقاضاهالذيمعاشي،لحقيقةباإليكأبوحالانفانا

ماتتراوججداارتفعتالأشياءأثمانلانالاقتصاد؛محاولةبعدمصاريفي

الترابحتى،شئهذامنيستثنىلافوقهامالىإأضعافخمسةبين

ينقلولاالخارجمنإليهايجلبلا-الارضهذهترابمنوهو-الأحمر

ثمميلبنحوالبلدةخارجيحفرالعاملإن....فيإلاالخارجلىإمنها

اناتبخمسالانيباع()1بانةيباعكانالذيفالقدر.ويبيعهبلدهلىإيحمله

كثر.و

قدومهأترقبأزلفلمهنالىإسيجيءبأنهوعدسليمانالاخوكان

عاقبتهتكونلاأنيرجىبامرعليكأشيرأنأستطيعحتىأمركفيلاشاوره

سعد)2(.بنووادكلفي:قيلوقد.تلومنيأن

مثلالبلدةهذهبهتصيرشديدبانفجاروتوذنمضطربةهناالامور

بالضرر".يزاللاالضرر:"الفقهيةالقواعدومنخطرا،شدأوجهتكم

آنة.61تساويكانتلهنديةاالرِبية(1)

تامل.بعدتهاقراوهكذا،واضحةغيرلجملةا)2(
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اللهومنالاولاد،خدودعنيوقبل،يديكيقبلاللهعبدوالولدهذا

.والسلام،العون

1366سنةرمضان21في

خوك
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العلاملأاثار1إدلمدخل1

الحمدلله.

بخير.دام،العتمييحيىبنأحمدالصفيالاخ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

أكتمكولا،بامردوفسعيدالاخبكتابالملفوفالاخيركتابكوصل

فائدةأرىلاثممكاتيبعدةكتابكوصولقبلسودتقدأيضاأننيأخييا

هذا.إرسالعلىالهقةقويتوالان،كتابكوصولبعدوكذلكلها،لإرسا

نأأكرهولكن،شأنكفيالتفكرمنالذهنليخاغيرأننيأرجو

سنينعدةمنهناالاحوالأنأخييافاعلم،شأنيفيبالتفكرأشغلك

عمايدرىلاجدامضطربةالسياسيةوالامور،كذلكالانوهي،متضايقة

لموما،التحوللىإأضطرلعليأدريلامتزلزلالانواستقراري،تتمخض

الامورهداتإذارجووبشيء.عليكأشيراقدرلابالاستقرارالباليطمئن

ينبغي.بماإليكاكتبأنوالخاصالعامالاستقراروظهر

،مشوشأومنزعجأومضطربأننيتظنولا،الانالامرخلاصةهذا

ومشوشة،مضطربةنفسهاالاحوالولكنخيرفيوجلعزاللهبحمدأنابل

هيأ]شيئا[تعالىاللهأرادوإذا،عليكأشيرأنالانيمكننيفلالجملةوبا

.والسلام،أسبابه

اخوك

حمنلراعبد
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الحمد.له
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.9136سنةرمضان22في

بخير.دامالعتميعليبنيحتىبنأحمدالصفيالاخ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

لانبجوابها؛أعتنولم،بامردوفسعيدالاخبواسطةإشارتكموصلت

والسؤالبالعافيةالإخبارومجرد،مهمةلفائدةتكنلمماعليتثقلالكتابة

يهمني.لاعنها

تجددبمدةسفرهوبعد،حضرموتلىإبامردوفسعيدالاخسافرثم

إليك.أكتبأنوجبما

علىإلاالمعيشةسبلفضاقتكثرأومثلهمأهلهالىإانضمباكستان

نفسكتحدثفلاشد،أوكذلكلجهاتاوبقيةوافر،مالرأسبيدهمن

بالنار".الرمضاءمن"كالمستجير:قيلكمافانه،لجهةاتلكعنبالخروج

حالوكذلك،حسنةحالهأنيفيدالمجيدعبدالاخمنمكتوبوصل

.سعيدةالاخت

ولكنه،حسنةحالفيمدةهنابقييحيىبنمحمدبنأحمدالولد

...جميعورأيرايي)واستقرلىإحماقتهأدتهثمبها.)يطل(لمبحماقته

وبقيفامتنع،ذلكعليهفعرض،للمصيبةتخفيفااليمنلىإسفرهههنا...(

عدنلىإوسافرعليهفغرمنابالسفر،رضيثمبالغا،]تعذيبا[نفسهيعذب

واسترحنا.
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عنالسفرأتوقع]تقريبا[سنواتثلاثمنذكنتأننيالكتابةموجب

ليوتبينالسفر،مصاريفلاجلالمعاش!منالاقتصادلىإفاحتجتقرب

اللهعلىأتوكلأنلهمتوأأكثر.أوسنتينلىإالسفريمكننيلاأنهالان

مالك،رأسلىإلتضمهاعندياجتمعتالتيالربيةبالخمسمائةوأوثرك

تعسر.إليكلهاإرسالكن،عملكفي()أموالكوتضاعف

فيحول1(،بسوربايا)علقةلهمنأجدلعليههناالعرببقاياسالتوقد

.الانلىإوجدتفماهنا،وأسلمهاكلدارربيةخمسمائةبقدرلك

أخوهكانإذاأنتفانظرالامر،لسهلهتابامردوفسعيدالاخكانولو

وتعرفنيكلدار،هنديةربيةخمسمائةمقدارإليكيدفعذلكفييرغب

لمفإنمتيسر.حضرموتلىإهنامنالارسالفانسعيد،الاخلىإأرسلها

خمسمائةعنديأنوالمقصود.غيرهتجدلعلكفابحثذلكفي[]ترغب

.والسلام.لك...كلدارهنديةربية

اخوك

الرحمنعبد

بإندونيسيا.كبيرةمديعة(1)
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الحمدلله.

الله.حفظه،المعلمييحيىبنأحمدالصفيالاخ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

نأوأرجوالاولاد،مععافيتكعلىلىتعااللهوحمدتجوابكموصل

قدميرسختماالانلىإولكني،اهتمامكمنقريبابشأنهماهتمامييكون

نإبعضهماستدعاءفينسعىوحينئذقريبا،ذلكييسرلىتعااللهوعسىهنا،

لجميع.ااستدعاءيتيسرلم

اللهشاءإنجوابكإليهوسنزسلالبلادلىإرجعقدالمجيدعبدالأخ

لى.تعا

الله.شاءإنالصالحالكفءلىتعااللهيسراذفريدةبتزويجأحسنتقد

هنارسوخيلىتعااللهيسرواذا،باكستانفيالانلىإاللهعبدوالولد

لى.تعااللهشاءإنيرامماعلىالمطالبجميعفستقضد

بقدرالمكاتبةستتصللىتعااللهشاءإنالانومنعجل،علىهذاو

والله،عليكميسلمونهناواخوانناالاولاد.وجناتعنيوقبلوا.الامكان

وكرمه.بفضلهالدارينخيريللجميعييسر

1373سنةمحرم92

احوك

الرحمنعبد
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الرتيرالرتج!إلمحه

ملأاأثارا!د!المدخد

الله.حفظه-المعلمييحيىبنأحمدالصفيالاخسيدي

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

نأإلاعذرليوليسالاخر،لىإأحدنافيهايكتبلممدةمضت

عارففأنا:أنتفأماأحب،ممايمكننيانتظاماتنتظملمهناليأحوا

وكرمه.بفضلهمعسوركلوييسرالاموريهيئأنلىتعااللهوعسى،بعذرك

معتراهكتاباإليككتبوقد،السنةهذهللحجفدمالمجيدعبدالاخ

هذا.

.والسلام.لىتعااللهشاءإنمتواصلولابنائكلكدعائي

1374سنةالقعدةذيقي

اخوك

المعلمييحيىبنالرحمنعبد

المكرمةبمكةالمكيالحرمبمكتبة
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الر-يرالرتج!إلمحه

235

الله.حفظهالعتميالمعلمييحمروبنأحمدالصفيالاخسيدي

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

سألهو،وعافيةبخيرولادكووأهلكأنتتكونأنلىتعااللهرجو

فيعيبيتعرفأنت،شؤونكمسائرويصلجذلكلكميديمأنلىتعا

عليه،للعتبوجايبقىلاربمااستحكمإذاوالعيب،المكاتبةفيالتقصير

لك.فالحقحالكلوعلى

لاكتاباإليكموكتبالمجيدعبدالاخجاءناالماضيالحجموسمفي

لان؛ينبغيكماالامورتتهيالمهناليوصوفبعدأناأمالا،أموصلأدري

ثميها،أودأنخلائقيمنوغيرهكسلييدعنيلاأعمالايستدعيذاك

الاقربالامورترتيبفيأفكروشرعتما،حدلىإأخيرالحالاتحسنت

و]لتوقيق.التيسيرلىتعااللهأسأل،فالاقرب

لىإنطلبهأنونريد،يتعلمباكستانفيالانلىإيزاللااللهعبدالولد

فيتزاللاوزوجتيهنا،خدمةعلىلهنحصلولعلناتقريبا،سنةبعد)1(هنا

عنقضلانفسهابمصالحالقياممعهيمكنهالامزمنامرضامريضةوهيالهند

امرأةوجدتإذاالزواجفيفكرةليو،هناكمعيشتهالهامرتبوأناغيرها،

بقية.فيهاعاقلة

."بعده":لاصلا(1)
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لاالتيالقضية:أقولكنتلكنيأولادكبشانمشغولافكرييزالولا

عنها.الغفلةأحاولأنالاولىشيئافيهاأعملأنيسعني

فيشيءعملمنتمكنأالقريبةالامورترتيببعداننيفأرجوالانأما

الدعاءفأما،أولادكوحالبحالكوتعرفنيمحنيتساأنفأرجو،فضيتك

دعاءيضيعلاوتعالىتباركوالله،مبذولحالكلعلىفهوولاولادكلك

شؤونناوإصلاحجميعالناالتوفيقسبحانهأساله،عاملعملولا،سائل

.والسلام،وكرمهبفضلهكلها

خوكا

المعلمييحيىبنالرحمنعبد

1375سنةرجب9/في

المكرمةمكةهنا:عنواني

المعلميالرحمن-عبدالمكيالحرممكتبة-
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السفيرالرتجصالمحه

237

1375شعبان28في

الله.حفظه،المعلمييحمىبنأحمدالشيخالعزيزالاخ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

علىلىتعااللهوحمدتوصل،75سنةشعبان02المؤرخكتابك

خيرا.واياكميزيدناأنلىتعاوأسالهوالاولاد،أنتعافيتك

بجوابك،السرورأريحيةهزتنيكانت،محةوالمساالعفوأرجو

ونحن،يطولذلكفرأيت...ثمورقةفكتبتمفصلا،جواباأكتبفشرعت

يمنأنبرجاءنفسيمعللاذلكعنفعدلت،السرعةعصرفييقولونكما

التفصيل.منفنتمكنبالاتفاقوجلعزالله

لكن،سيئةليحاذلكقبلتكنولمالحمد،فللهليحاتحسنأما

سيئة،حالهعدعنهايدهقصرتإذامطالبمنيخلولاحيادامماالانسان

فيالانناوجرا.وهلمأخرىمطالبلىإعينهامتدتيدهبسطتإذاأنهمع

التوفيق.لىتعااللهوأسأل،المطالبأهمتأمينصدد

نأيريداللطيفعبدولدهومعهالماضيالعامحجالمجيدعبدالاخ

يحتاجلعابصغيروالولد،مشغولوحيدلانيذلك؛يتيسرفلمعندييبقيه

اعتراهلانهيتداوىأنيريد-المجيدعبدأعني-وكان،يحفظهمنإلى

إلىوالسفر،عاليةدرجةيبلغلمهناالطبلانيتمكنفلمالجلد،بياض
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لمأنهالمؤسفومنلي،تتهيالاباهضةنفقاتلىإيحتاجالخارج

منالواردينلحجاجاأنمعهنا،لىإالوصولنفقةغيرمعهيستصحب

حتى،الريميبلادأهلأغنىمنصارقدأنهعلىمجمعونوغيرهماصحابنا

وذاكممسكبأنهعليهويزيدالريميبيتعميديضاهيبأنهبعضهموصفه

.متلاف

فإنماالمرضذاكفأما،راحةفيوجلعزاللهبحمدأنهوالحاصل

الزيادةمنالإيقافغايتهبلتغيرمايصلحلاوالعلاج،اللونتغييرضرره

تأمينبعدأنيفنيتيذلكومعانتشر،قدالتغيرلانفائدةكبيرذلكفيوليس

تكتبأنوالاحسن.مرغوبهعلىاللهشاءإنأساعدهالضروريةالمطالب

لي.!جوابكإليهأرسلأنمنلىأوفذلك،إليهلارسلهمكتوباإليهانت

الماضيالعامفيلهاوأرسلتحسن،حالهاالكرائممنواحدةوبقيت

مزوجةالقاضيإبراهيممنبنتهاوبقيتتوفيتعطيةالكريمة.يسيرةصلة

بنتوتزوجعادثممدةقاموالبنتهذهابنوجاءنامحمد،القاضيبابن

المجيد.عبدالاخ

لهوتحصلناالهندلىإجاءنيأحمدابنهكان-اللهرحمه-محمدالاخ

فكان،الخدمةوتركواذانينفسهفاذىجداطباعهساءتثم،خدمةعلى

فيالانوهو،اليمنلىإالسفرفيترغيبهفياجتهدتأنجهديأقصى

لهيقالولداوتركفتوفيبكرابوأخوهأما،كبيرةصلةلهرسلتو،الحجرية

المعهدفييتعلمبعدنالانوهوسنة،عشرةخمسنحوعمرهمحمد

ورغبهناللبقاءيصلعرأيتهفإذا،أطلبهأننيتيوفيراسلتهوقد،التجاري

ابقيته.ذلكفي



932المتبادللأالرسانل4لثالث1القسر

إلىنطلبهثمسنةالتعليمفيعليهوبقيبكراجي،يزاللااللهعبدابني

تعالى.اللهشاءإنهنا

المعلمي،الرحيمعبدابناالرحمنوعبدمحمدأصحابنامنههنا

حسنة.وحالهمالصمدوعبداللهعبدأخويهماوأبناء

أكتبأردتلانيتوقفتثمأعلاهالمذكورالتاريخفيهنالىإكتبت

،قربعنلهاحايتبينأنفرجوت،منتظرةأسبابعلىيتوقفشدءفي

وقته.لىإالامرذلكوتأخيرلجواباتسجيلفرأيتجدا،تأخرتولكنها

اللهيهيئأنبدولا،ضروريالحياةلمعترلبوإعدادهمالاولادتعليم

منبأصرحلحالاشرحمنهذابعدتمكنأأنأرجو.المعونةأسبابتعالى

.والسلامللأولاد،ودعائيتحيتي،بمثلهأطالبككماهذا

اخوك

حمنلراعبد
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أثارالعلاملأاإدالمدخل

1375سنةالقعدةذي6في

الله.حفظهالمعلمييحتىبناحمدالشيخالعزيزالاخ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

علىلىتعااللهوحمدت،وصلشوال2المؤرخالكريمكتابكم

فضله،منويزيدنانعمهولنالكميديمأنوأسأله،أحوالكموصلاحعافيتكم

بفضلهالامورجميعويصلح،واخوتهناصرالحدثالابنفيويبارك

وكرمه.

هذهاحجناوأنا،ليتتيسرلاجبرسالمبناحمدعنالحجقضية

يعادلمالهودفعالناسبعضعليئألخواحدةسنةإلانفسيعنالسنين

بالمبلغيحجههناأحداتجدتكادولا،ذكرتالذيالمبلغأضعافعشرة

العلامطلبةبعضعنلهنبحثأنصديقكأرادفإذانادرا،إلاذكرتالذي

أنتفاقبض،سالمبنأحمدعنليحجالمذكورالمبلغيعادلمالهوند

لصاحبه،المبلغأرجعتموالا،بذلكعرفتكوجدتفان،عرفنيثمالمبلغ

.والسلام

اخوك

حمنلراعبد
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الرتيرلرتج!إلمحها

241

الله.حفظه،المعلمييحبىبنأحمدالشيخالعزيزالاخسيدي

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

جميعويصلحالصيامشهرفيللجميعيباركأنلىتعااللهأسأل

.ويرضاهيحبهلماجميعاويوفقناالامور،

أنتتكونأنأرجو،المكاتبةتأخيرمنمحةوالمساالعفوأرجو

وعافية.بخيروالأولاد

وحصولهنا،لىإطلبهفيكثيراتعبناوقد،الانعندياللهعبدابني

بالاقامة.لهالاذن

الواسطةلانشيء؛فيههنامنالارساللكنللأولاد،هديةإرسالأحب

بعضمعالاتفاقلكميتيسرأنفارجوتقريبا،الثلثبمقدارمخسرةالميسرة

سعوديريالألفمبلغعليلهمتحولون،هناكمنلحجاعلىالعازمين

الافتسعةالاقلعلىو،جاويربيةالافعشرةمبلغمنهمتاخذواأنعلى

صرفلىإيحتاجونهنالىإجاويةبربياتجاءواإذالانهم؛الرابحونوهم

فييعطيهملاهنامنلهميحولمنطلبواواذا،ريالبتسعينربيةألف

يقبلمنفانظرواتجدوالمفإذانحوها،أوريالاسبعينإلاربيةالالفمقابل

التحويل.

ويلطفالاموروييسرالاسبابيهيئأنلىتعااللهأسألحالأيعلى

لجميع.با
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اللهومن،مبذولوالدعاءالاولاد،وعلىعليكميسلماللهعبدالولد

.والسلام،القبول

1377سنةشعبان26في
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الرفيرالرتج!إلمحه
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/132/11377

الله.حفظهالمعلمييحيىبنأحمدالشيخالصفيالعزيزالاخ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

وحمدت،1377سنةالقعدةذي17المؤرخالكريممكتوبكوصلني

تباركاللهأسألوالابناء،الاهلوعافيةعافيتكعلى[لى]وتعاتباركالله

وكرمه.بفضلهالمقاصدجميعوييسرلجميعاشؤونيصلحأنلىوتعا

نأاختارلأنه؛بجدةالانوهويديكمويقبلعليكميسلماللهعبدالولد

يشقأنأحبلاننيلهالسماحإلايسعنيولم،هناكخدمةعلىيتحصل

طيب،السيرةحسنلىتعااللهبحمدفهوحالكلوعلى،ورأيهبفكرهطريقه

اللهشاءإنقريبابمقصودهيفوزأنوأرجو،مخالفتيعنبعيد،الاخلاق

طيبة.خدمةعلىلحصولهيكفيمتوسطتعليمه،تعالى

رأيهفاذا،لهلمحتكنتوقد،لفكرتكموافقةفيهافكرتيزواجهقضية

فيها.ويستقرلخدمةاعلىيتحصلأنأولايريدأنه

قيأولانفكرأنينبغيلكن،معييبقىوأنأراهأنيسرنيمحمدالولد

نأيمكنلاالزيارةأوللحجفالقادميشدد،هناالبقاءقانونلان؟الرخصة

ليهتحتاجلمنإلابهيرخصلاذلكلغيروالقدوم،بحالالبقاءلهيرخص

وعدمإليهاضطرارهاتثبتأنبعد،الشركاتبعضإليهتحتاجأولحكومةا



العلامةاأثارلىإالمدخل442

يشددونصاروايمنيةلجوازاتلحاملوناحتى،مقامهيقوملمنوجدانها

سأستشيرأننيغير،معهميتسامحونثلاثأوسنتينقبلوكانوا،عليهم

أرسلتها.الاولادهدية.لىتعااللهشاءإنوأعرفكمالخبرةأهلبعض

.والسلاممحوا،فساعجلعلىهذاوحرر

خوك

المعلمييحمىبنالرحمنعبد
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الرفجصالرتج!إلمحه

245

العتمي،اليمانيالمعلميعليبنيحيىبنأحمدالشيخالعزيزالاخ

الله.حفظه

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

لىتعااللهوحمدتوصل،1378سنةشوال27المؤرخالكريمكتابك

الولدإرسالعلىعزمكوسرنيوالاولاد،أنتوعافيتكصحتكعلى

له،أندنوسيجوازاستخراجفيتسعىأنكوذكرتفيه،اللهباركمحمد

نإوصولهعندذلكوغيرالرخصةلهنستخرجحتىفعرفنيذلكتمفإذا

تدبير.بأفضلالاموراللهيدبرلىتعااللهشاء

ورقةإليكوكتب،السنينهذهكعادتهللحجوصلالمجيدعبدالاخ

وكرمه.بفضلهكلهاالامورإصلاحلىتعااللهمنوالرجاءهذا،طيتراها

اللهأسألجدة،فيالانوهويديكويقبلعليكيسلماللهعبدالولد

.والسلام،ويرضاهيحبهلماجميعايوفقناأنلىتعا

1378سنةالحجةذي3

اخوك

المعلمييحمىبنالرحمنعبد
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ال!-يرالرتج!إلمحه

العلات1أثارإدالمدخل

الله.حفظه،المعلمييحمىبنأحمدالشيخالعزيزأخي

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

ابنيمنكتابوصلني.وعافيةبخيروالاهلالاولادمعتكونانأرجو

أبنائكم،مناثنينإرسالعلىبعزمكمكتابمنكموصلهأنهيذكراللهعبد

بعضتذكرثملجواز،بايتعلقشيئافيهوذكرجواباإليكمكتبوأنه

اخر.كتاباإليكميكتبأنويريد،لجوازاتامشكلات

بعدنفسيناوجدا،معقدةيتبعهاومالجوازاتاقضيةأنوالحقيقة

لنايتهيأفلماللهعبدابنيأما،السعوديةالجنسيةعلىحصلتوالتياللتيا

المتاعب.منويعانياليمانيةلجنسيةباالانلىإوهوذلك،

بجوازهماترسلوأن:الابنينإرسالعلىعزمتمإذاالانارىوالذي

عندكم،السعوديةالسفارةمنعليهالتأشيرمع،الرجعةلخطحفظاإندنوسي

والناسجدا،مشددهناالقانون.ولعلوعسىالوسعنبذلوصولهماوعند

الله.بيدوالامرالمغامرةنحسنلاونحن،عليهالتحايلفييغامرون

ذلكفيعليهأكدتوفدمستعدأنهاللهعبدذكرفقدالتذاكرماو

الامور.ييسرأنسبحانهاللهوعسى

.والسلام.يحفظكموالله،لابنائكمودعائيسلامي

1384سنةالحرامالقعدةذي/01

الرحمنعبدأخوك
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الر!صجمصلرآتج!إلمحه

924

الحمدلله.

بنالرحمنعبد:الفقيهالعلامة،النبيهالاريب،الوجيهالولدحضرةلىإ

منوعلىعليهالسلام-،ووليحافظخيرولهلناالله-كانالمعفمييحيى

بهوينصرالمؤمنينأميريحفظأنالمسؤولوالله.وبركاتهاللهورحمةلديه

آمين..الدين

فعلفيالاجسادبنشاطالتوفيقفيالدعاءولطلبللعهادصدرت

.القبولاللهنسالوالاستعداد،الطاعات

بل،كذلكفليس،المقولاخرلىإبالامدادالضنمنالولدذكرهوما

وهو،وامتناعتأببعدإلااللسانبهيسمجلالعلهآخروأمر،ونسيانسهو

لاالإحياءعلىصوممنأفضلكانهالعشائينبينماإحياءشانفيالتسهيل

معولكن.الاوقاتبعضفيقضاءتكونالصبحصلاةوكذا)1(،يستطاع

إلايعرفونلاكانواأنبعدبالرجاليعرفالعلمصاروالقالالقيلكثرة

.حالكلفيمنهمالمتابعةبمشاهدةبالاعمال

لجواباكانفقد.السؤالفيالمشايخجملةمنذكرناكمبأناوتوهمتم

منه.اطلبوهالرزاقعبدمحمدالفقيهعلىلجوابباسيحصلالدرهمعن

فيلتتمكنلغزأوقصةضمن0..)2(تكونالموعظةأنفيهذكرناومما

!العبارةهذهكذا(1)

تتبين.لمكلمة)2(
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وإشاعةالخبرفائدةلاالخبرلازمالسؤالمنالمقصودنو،القلوب

فيوالإشارة.القربأفضلمنفيهلموالاةو،الرتبأعلىلهلمنالملازمة

وما،إلخ.("..قرنيو"خيركم،إلخ."..اختارنياللهإن":قولهلىإذلك

الهمزية:قولأحسن

علياءبعدهاعلياءبكوتسموالعصوربكتتباهى

والاخرويةالدنيويةالمقاصدجميعتعمالصدورأربابلىإفالاضافة

ماكلعلى""الماعونالعلماءبعضحملكما،والدنيويةالدينيةوالاعمال

الربانية.التجلياتلمهبطماعونالقلبحتىيطلب

يرويأنوللانسان،المعروفينلحفاظبامسلسلاالسندونرويهذا،

النوويغيروكذاالمذكور،بالسندورادووحديثفقهمن(1[)النووي]عن

كذلك.

اللهرحمهحجرالرحمنعبدبنداودالعلامةالسيدشيخنابذلكوأخبرنا

وأفائدةوكل،الفائدةفيحررناهماالسندمنوالمقصودهعنهالسندننقلحيث

جدا.مهمامرومعرفتهالسندفامر،اللقيطحكمفحكمهيسندلاذكرأودعاء

يحميكمواللهبرحتم،لااللهحفظوفيمنهتنسونالا،وصيتكموالدعاء

)2(.35سنةشعبانغرةوحرر،السلاموشريف

الغنيربهفقير،وباذلهالدعاءمستمد

اللهوفقهالمعلميبنسليمانبنمحمدبنأحمد

تحت.منلورقةلانثناء""وىإلاالكلمتينمنتظهرلم(1)

.1335يعني)2(
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.وحدهللهالحمد

الفقيهالوجيهالولدالمنير،والبدرالنحريرالعلامةحضرةلىإ

.-العليالربسلمه-المعلمييحتىبنالرحمنعبد

نأالمسؤولوالله.وعشيبكرةكليغشاهملديهمنوعلىعليهالسلام

ممنأجمعينيجعلناوأن.امينولايتهبركةيرزقناوانالمومنين،أميرينصر

وبعد.الطيبينوالهنبيهبحقالخواتمبهذهوالمغفرةالرحمةشملتهم

لعملبالتوفيقالدعاءولطلبالودادولتكبيرللعماد،للالففصدرت

ثم،وأسبابأشغاللحصوللجواباتأخيرطالقدبأنهيخفىولاالمعاد.

عنوأخبر،الرحمنعبدمحمدالحاجوصولبعدالتحقيقالحالاقتضى

إذاالمعذورينغيرفردكلعلىلجهاداويوجبيحققهالجرائداأمور

لمارمضانوترفيبهيقنتالذيالدعاءالنصيحةومن،ورسولهللهنصحوا

غربةفيوكذلكالجهادبدءفيبهأمرعمرولان،الكلمةجمعمنفيه

للبضائعالتجواحتىالبحرحصروهوالكفاردسائسوبيان.الإسلام

منالاسكندريةالكفرأخذحتىوذهبياللعرب(1.)0.فيهاودسواوأخرجوها

بهاسيعملوالحديدةوا.كذلكوالصقليةومكرانالبر،منوالعربالبحر

وغيرها.الخوجةمنللعربتخرجوالبضائع،كذلك

مكةمنالاتيسعيدالشيخبنيايةزيارةللمرحومحصلتبأنهونخبركم

فجعلالاخيار،بعضعلىالحالفشكا،يائسكانانبعدالحاجمنوزيارة

رشيدابنلىإالزوارفأوصلواحسينبنفيصلالشريفلىإشفاعةله

تتبينا.لمكلمتان(1)
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المدينةأهلمنالمتقاتلينبينهدنةبسببخمسينخمسينعلىوأدخلهم

علىالنفيروحصل،العدةيجددواو،القتلىليقبروابينهمحصلتومكة

نأبعدوقعوالرهنالمساجد.وخربوالهاأخذهموبلغحينئذ.الاسكندرية

ماوجمالا،إلكمنحققمافهذاخطأ.الألمانقتلهالحميدوعبدانورقتل

لياتركوا(1.)..وهوا.،فيهالتيالدسائسعلىوالتنبيهإبقاوهفينبغيكتابه

مالكمثل[)2(]المشركينأولادبأنهمالأئمةأكثروصرح.بيأصحا

قدالدسائسأنأتيقنبلظنوله،حقيقةلاالقبرعذابنو،والشافعي

لصاحبيقولونفتراهم،الجهةبهذهالزمانقديممنالناسلىإسرت

حسن،بسيديلجوعاعنويكنونزنا،ابنهو:لحفظواوالذكاءالدهاء

بسترته.الصبيةيأمروا""حسينبيذكرلاالذيالهنوعن

القاضينبهولقد."الربيعزهر"كتابأمثالمنكفريةدسائسهذهوكل

المعروفةوالباطنيةالرافضةبعضتصنيفمنبأنهالسماويعليليلجماا

والاسماعيلية.بالقرامطة

جميعا،ذلكمنالتحذيرلىإالناسبإرشادونأمركم،نفيدكممافهذا

الدين.فيالضررمنهوالبضائعقطعنووللدعاء

.السلاموشريفيحميكمواللهبرحتملااللهحفظوفي

للحقيرتنقلوهأنإمابالخياروانتمالكراسيفيحررناهماصدرنعم

فيالاجازةحررناوقد.إرجاعهمنتسهلوالاتسهلوا،لا.أرجعتموهوإلا

.السلاموشريفوصيتكموالدعاءطلبكمحسبمستقلةورقة

اكثر.اوكلمةطمس(1)

ثبت.ماولعلهالورقةفيقطع)2(
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الشيخ[الىالادرشيعليبنمحمدمن]رسالة

255

آوفجصآلرصآلمحه

الأمثلالعاملالعالمالاجلمحبنالىإإدريسبنعليبنمحمدمن

الله.عافاهالمعلميالرحمنعبدالاسلاموجيه

بعد.أما،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

محمدمولاناعلىمسلمامصلياهوإلاإلهلاالذياللهإليكأحمدفاني

وصحبه.واله

منبقدومكممبشرا1()الفاضلأخيكمبمعيةوصلالكريمكتابكم

وأصحبناهبأخيكماتفقناوقدمشكورا،وسعيامبروراحجااللهجعله،الحج

هذهموسمصادفلانهويعذرونا.لهوعشرينلوالدكمأربعينريالا؛ستين

فيهاننتفعكناوقدالبلاد،وجدبالوقتشدةمعالجمةوالمطالبلجنودا

فلاخصوصكممنكانوما،الاسواقمننشتريهاالانفأصبحلحبوببا

وسنؤكد،حقكمفييقصرونبميديوالقائمينيحتىمحمدالشيخأننظن

.وفاقاحسنعلىعاجلابالاتفاقيمنأناللهونسال،خصوصكممنعليه

سالمين.ودمتم

1336سنةالحراممحرم6

.(1134)تمحمداخوهالمقصودلعل1()
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الشيخ[الىالادريعليبرالحسنمن]رسالة

الستجصالرتج!إلمحه

وصحبه.والهمحمدمولاناعلىاللهوصلى

إلى-عليهاللهتاب-إدريسأحمدبنمحمدبنعليبنالحسنمن

المعلمي)1(اللهعبدبنالرحمنعبدالاسلاموجيهالعلامةالفقيهمحبنا

امين.اللهعافاه

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

تشرفناقد.المرضيةأحوالكمعنوالسؤالوالتحيةللسلام)2(صدرت

علىلىتعااللهفحمدنا،الوسيمالعذبوخطابكمالكريمكتابكمبوصول

.مجندةجنودوالأرواح،مرتبطةبالمحبةوالقلوب،عافيتكم

وتحسينامنهرونقاوزادهمرسلهأهداهوانالسلامإن

المحبيناأفواهالأحبةاذنتبلغهقولمنالعشريبلغلم

لمدحالميمونةوقصيدتكم،وفاقأحسنعلىالاتفاقيقدرواللههذا،

حسنتمو.رضوانهلىإاللهاوصلكمإلينا،وصلتالاحمديةالطريقةمشايخ

مكين.حرزفياللهبأولياءوالمتعلق،بذلك

"ه"يحىاسمهالشيخفوالدقلمسبقوهوكذا(1)

."صدرة":الاصل(2)
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اللهورحمةعليكموالسلام.العالمينربحفظفيسالمينودمتمهذا،

وبركاته.

.(1)1332سنةأولربيع51

.()1337وتحتملمحررةغير(1)
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الإدرشي[مصطفىمن]رسالة

آلرفيرآلرتج!%لمحه

اللهكانالإدريسيمصطفىأمورهجميعفيليهالفقيرربهعبدمنإنه

الفاضلبتصميمصحبتهعنالمنبئالكريمكتابهوافانامنلحضرة،له

الله.عافاهالمعلمييحىبنالرحمنعبدالمحترم

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

الايامهذهفيأنهونبشركم،بالتوفيقلكمودعونا،أبديتموهماسرناقد

لجيوشاإنحتى،وطولهومنهاللهبفضلوالظفرا!نصرعلاماتتوالت

(1القضوات)التحاقاللهشاءإنقريماوسيكون،باجلقضاءدخلتالمنصورة

ذلك،وطلبهمليالاهامخابراتمناستفيدحسبما،اللهبحولالمجاورة

الأتتم.الشكرذكرهجلونشكرهنعمومنماعلىتعالىاللهفنحمد

فقدهذامثلسماعكمعندسروركمبخصوصمنكمنعهدهلماونظرا

يحفطكموالله،الدوامعلىبالدعاءونوصيكم،لكمالواقعذكرأجبنا)2(

.والسلام

الإدريسيمصطفى

338)3(سنةالاخرربيع27

المنطقة.أوالمحافظةبمعنىوهو"قضاء"جمع(1)

ه"احببعا":ولعلها.كذا(2)

الالف.بعديععي)3(



المعلميالشدخبينمتبادلةرسائل

العهودياللهعبدوالقافبم

رسائل(6)
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الس!صجصالرتج!إلمحه

261

والهمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالحمد،مستحقددهالحمد

...بعدمنوصحبه

لى:تعااللهرحمهحاتمالسيدودده

انفصلالومهواشغزوتخففلاللحبيببيت)1(إنكقلبيا

القضاةقاضيالاسلاموجيه،الهمامومحبناأخيناحضرة

ال!سلامسنىبعد-لىتعااللهعافاه-المعلمييحيىبنالرحمنعبد

لمثلهواياكماللهأعادنا-السعيدبالعيدوالتهنئةوالمعاهدة،والاكراموالتحية

عليهنزلتمنبحق،والخافيةالظاهرةألطافهجميععليناسبلو،مثالهو

والفتحوالظفروالنصرالتأييديديمأنالمسؤولواللهلجائية)2(.اسورة

العالمين.رباللهلدينالمهديالمؤمنينأميرلامامنا

بالعيدالتهنئةمضمونهالفخيموخطابكمالكريممعرفكمإليناوردنهو

نتموالاخاءحقمنوهكذا،والمعاضدةالودعنأعربوقد،والمعاهدة

الاحدليلةالهلالرويتهألمعرجالقاضيلدىثبتأنهفدتمو،لذلكأهل

.والاستفادةالفائدةوالقصدذلكفيمعكمالبحثلناعنفقد.إلخ...

...الغربيالبلدفيرويتهالشرقيالبلدفيالرويةمنيلزمقالوا:قد

استظهرتها.وكذا،النقطمهملة(1)

.الممنوعالتوسلمنوهوكذا،)2(
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اتحادلىإنظرغيرمنمطلقاغربيهالىإبالنسبةشرقية")1(و"رجال،إلخ

مسلم؟هوفهل

بابمنفيكون؟المطلعاتحاداشتراطهممعنىفما،بتسليمهقلتمفاذا

؟!يقدمذينأيترىفيا،والمقتضيالمانعتعارض

الشرقيالبلدفيرويتهمنيلزمأنهقرروهماعلىتفريعابالثانيقلتمفان

فيكماالمانعبتقديمقالوافقدللاتحاد،نظرغيرمنالغربيالبلدفيرويته

نظيرها،أوالقاعدةمنالمستثناةمنذلكيكونأنإلااللهم،الفقهيةالقواعد

معوأما،المطلعاتحادعدممعمفروضكلهوهذا.مطلوبفالنص

ذلك.فيكلامفلا)2(اتحاده

معليناحكمهافنسحبمطلعنافيداخلة"رجال("هلبحثلناوأيضا

مطلوبة.فالفائدةتحرير،لىإيحتاجنظرمحللا؟

زيادةعندهفان،الاعظمالامامنعمتناوليئعلىالمشكلذلكواعرضوا

.السلامبأسنىمنامبلغوهوعلينا،أشكلفيماعلم

عموديعليبناللهعبدوكتبه

عنهاللهعفا

".ألمع"رجاليقصد(1)

سهو.""اتحاه:الأصل2()
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.الاكرمالاتمالسلامالمكرمالاخمنوعليكم

الغرلي؛فيرئياذالالشرقييتعلقحكملاأنهعللواقدلضاو)1(.
ء.-لعم

كلامهم.اخرلىإ...قبلالشرقيةالبلادفييدخل-الليلأي-لانه

لىإنظربدونفيكون،المطلعتحاداعلىلحكماعلقواقدأنهملحالوا

لكلامهم؟جمعولذلكفارق2(فهذا)تحاد،الامعهذا،والغربيبالشرقيتعبيره

منافاةوقيه:البحثهذاعقب)3("التحفة"فىحجرابنقولمعنىوما

قلمإذ؛الرويةلاالوجودهوإنمااللازمبأنكلامهمويوجه،كلامهملظاهر

اهـ.الوجود.علىلاعليهاوالمدارمانعمنهايمنع

ودمتم.حرروهوالاشاعةلحصراقاعدةنظمواصلكم،نعم

إنسانيصلومالسيول1وبالامطارالمسلمينعلىاللهتفضلوقدنعم،

نعمة.يتمهاأن[]مسؤولفاللهلجود،باويتحدثإلاالبريةمن

إبلاغه.فصلاالسويدعليللشيخكتابكتابكمطيواصلكم

جوابهوتأخذو،المولىحضرةلىإكتابكمباطنكتابناتقدموافصلا

محب.يافيكمأملناحسببالسرعةكتابنامعوترسلوه

)4(واللبنالماءبينيفرقرأيلهعنالا!رانالتيسإذاقاض

الرسالة.طرةعلىملحقاخرهالىاهنامن(1)

"."فهل:الاصل2()

)3(/3(.)382

.(172)ص""ديوانهللمتنبيالبيت(4)
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الر-جصالر!إلمحه

1!ملأاأثارادالمدخد

ميديبندرحاكم،الاسلامفخرالهمامالعلامةالقاضيسيدي

الله.حرسهعموديعليبناللهعبد

والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وبركاتهاللهورحمةعليهلسلامو

امين.الإماممولانايحفطأنالمسؤولوالله،وسلموصحبه

بالقراءةمشغولخوكمو،بالمذاكرةحسنتمو،وصلالكريمجوابكم

بعدمنومساءالظهر،بعدلىإصباحامجلسين""مسلمفيسيدنامعاولا

إسماعيل،بنمحمدوالشيخنحنومذاكرة،المغربدخوللىإالعصر

لىتعااللهنسألالقضاءومسالة.دروسهماختلافعلىالطلبةمعومذاكرة

المطالعة.منالطالبعنهيستغنيلامامعومخرجا.فرجامنهالنايجعلأن

لزمببلدرئيإذاالهلالأن-الانبصحتهقطعولا-يطهرالذيولكن

ماوكذا،غربيإليهابالنسبةهوماكلوكذاوغربا،وشمالاجنوبايسامتهاما

بيناستوائهاخطمنفصاعدافرسخاوعشرينأربعةبدونشرقيهاكان

هذه)1(.أيسرتمثالالهوسنضع،والشماللجنوبا

حتىالشرحينعبارةلناانقلواففصلاوالإشاعةلحصراقاعدةوأما

.والسلام،عليكم-اللهايده-سيدناجوابوصلمر.نتاملها

أخوكم

حمنلراعبد

التالية.الصفحةفيانظره(1)
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"ياع.بمصا

بما.أ!!

265

8ح

بلدبلدبلد[بلدبلدبلدبلد

بلدبلدبلدبلد1بلدبلدبلد

يع!

مسنوىع.

بلدبلدبلدبلدابلدبلدبلد

يلزمهوالشمالالجنوببينالذيالخطلىإبالنسيةغربباكانمافكل

بلغتفإنالمذكور،الخطوبينبينهالمسافةفينظرشرقيهكانومن،الصوم

.لزموإلايلزمهلمفصاعدافرشغاوعشرينأربعة

صحيحالمطالعواختلاف.كلامهمأشتاتبينلجامعاهوالقولوهذا

فتأمل.بهمعمول
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واحد،فمطلعهوالشماللجنوبابيناستواءخطعلىكانماكلولكن

الشرقمناستواءخطعلىفرسخاوعشرينأربعةمنأقلضمهماكلوكذا

منهحكمهعنالمسؤولوالبلدمثلاهناالرويةبلدكانفإن،الغربلىإ

عنهالمسؤولالبلدبينالتيالمسافةفننظرمثلا،والشمالالشرقبينزاوية

وعشرينأربعةبلغتفإن،الشمالجهةمنالرويةبلديسامتماوبين

الروية.بلدمطلعغيرفمطلعهافصاعدافرسخا

فإن،الجنوبأقمىلىإالشمالأقصىمنالخطغربييكونماوأما

الرويةبلدومطلعفمطلعهفرسخاوعشرينأربعةدونالخطوبينبينهكان

لىبالأوالرويةتلزمه(1وحينئذ)،المطلعاختلففصاعدابلغهاوإنواحد،

.لاحرىوا

رسالة.تأليفلىإتحتاجالمسألةوهذه

لسلام.و

"."حلىإالأصلفيمختصرة(1)
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آلرفيرلرآ!إلمحه

267

حرسه،عموديعليبناللهعبدالعاملالعالمالفاضلالقاضيسيدي

.-آمين-المباركالشهرهذاخواتمفيولهلناوبارك،الله

فيتقدحونورأيتكم،شرحتمبماحسنتمو،وصلالكريمجوابكم

.ونحوهالتكبرعلىيدلأنهإليكمجوابي

جيفةواخره،مذرةنطفةنيشاولوإنمانتكبر،أناللهمعاذ:فنقول

الجفرلله>لامحمث:تعالىقالولكن،العذرةأحملبينهماماناو،قذرة

لطافة،كتابإليكمكتبتنيلا[؛481:لنساء]<ظلمإلامنالقولمنلشوِبا

مناقشتكم.إلايمكنيفلم،جلافةجوابفأجبتم

عني(".مشهورللرشاالاخذ"إن:تقولونوثانيا:

ثميدكممنأخذتهاالتيالدريهماتغير-بواحدولو-نيجيئو:فأقول

فيمايقدحلاذبابطنينوهذا،عليمبهاللهبمااليتيمذلكعلىتصدقت

.غيريوحالة،حالتيمنوالمأمومالإمامعلمه

وأنفسنا،ونساءكمونساءنا،بناءكموأبناءناندعتعالوا:أقولنيأعلى

الكاذبين.علىاللهلعنةفنجعلنبتهلثمنفسكم،و

معلولالزمنإماملىإتيوهجرالوطنمنمجيئي"إن:قولكماو

ودعوة،الامامفيقدحفهذا"دولتينبينفتنةلاثارةإلاأتيتمانيإبحيث

.نومانيافتيقظ؛الإسلام
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ححثناو،مكفرينمبطلينقتالكانتإذأحبها؛الانفأناالفتنةإثارةأما

قربة.أعظمذلكعدو،بنفسيأقاتلهمأن

نأباللهفأسألك،الايامسابقفيالإمامهجوتأنيأخبركالثقةنوأما

يكذبك؟أميصدقكهللينظرحضرتهلىإبهذاتكتب

؟!أخبركالذيالثقةمندريوما

لمكالذينلانصوحا،توبةتبتفقدمنيشيءوقوعفرضلوأنيعلى

.يترددونريبهمفييزالوا

مولاناوكرم،المالبيتمنكانتفإن،الاطماعأحمثكونيوأما

منة.-للهوالحمد-لكفليسأنتأما.عليئيمنهوفدعه،المفضال

فلم،لسؤاليسابقايزللمكرمهأنيعلم-للهوالحمد-لإماموسيدنا

منهفصلاأرفعها،أنقبلوقضاهاإلاحاجة-للهوالحمد-ليتعرض

وكرما.

ولكن،صريحقدحفهذا،مفسدةفيهلعطائهقبوليأنترىكنتفان

بالباطل.الناسأمواليأكلمنلىإالتفت

نفسيأعفيتبللافيه،المناقشةعنأعفيتكفقدالفقهيبحثكوأما

لا...منمحاورةفيالتعبمن

القائل:ولله

أعلممنكانهجهلافيحسبجاهلاتعلمأنشيءوأصعب

إمامناعلىونعرضها،ورقةفيوكلامككلاميانقلأنرأيتقدولكن
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رأيتنيأعلىمراراوجربت،الحقيثبتلمنوترىالمطلقالمجتهد

شاذةأقوالبحكايةالخطاعنتتنصلانتريدمجازفكلامفيهاكلامك

دعوىمعناهبمامتشبعا،جماعالاعنخرجتربمابل،المذهبعنخارجة

الله!إلاإلهلاالاجتهاد،

:ونقول،أقرانكمنفلسناالاجتهادبابفيدخلتإذاأما

(1إلخ)...00000000000.000005قرنفيلزماإذااللبونوابن

ولوالتعمد،ندعيبل،أخطأتمأنكمنسلملافنحن،الحاكمخطأوأما

البحث:إليكمبملثملننظرها،ذلكفيعباراتهمنقلمنكمفنطلبسلمنا

و]لخطأ،الوضوحمعالخطأوبين؟الضرورةوقاضي،القاضيبينيفرقهل

...؟وغيرهالاجماعأووالسنةالكتابخلافمعالخطأوبين؟الغموضمع

ذلك.غيرلىإ

الثغورحفظمنأهم؛هوبماالدياتحملعنمشغولالمالبيتثم

قليلة.فهيمعدومةتكنلمإنومادتهوغيرها،

فيالردمؤنةأنعلىالعلماءبهاستدلالذيالحديثفيقولكموأما

فالعبرةسلمفلو،"الغصبفيذلكمورد"لعلعليها:الضافيةالايدي

السبب.بخصوصلااللفطبعموم

لوالعبارةفهذه.لها"عموملاعينقضيةتكونأن"ويمكن:وقولك

قامت"إنها:وقولكم.لعبةالدينلصارإبطالهأريددليلكلبهايردكان

فيه.المحليعننقلتموهمااخرلىإ."..المشتريبلدحاكملدىالدعوى

القناعيسالبزلصولةيستطعلم:وعجزه2(.05)ص""ديوانهلجريرالبيت(1)
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فيولاسيما،عنهالبحثفيإنفاقهعنبالوقتشححناوتدليس!اضطراب

الرد".مؤنةوتحملالمبيعرداختارالبائع"إن:قولكم

علميا،مستوفىنقاشاجملةكلفيهناقشناجواباحررناكناوقدهذا

وربمابل،المذهبعلماءمنووضعكمالاجتهاد،بأذيالتشبثكمولاسيما

بهجوموالبهتان،والبيتينوالشواهدالامثالوكذلك،الاجماعمنكان

علىإبقاءبللاكسلا،كشحاوطوينامللا،صفحاأضربناثمودعوتهالامام

كثرةالتيالمحبةعلىوحفاخماتقلها،المناقشةطولأننخشىالتيالمودة

ولا،مودةإلاذلكيزيدنيقلاأناواما،جهتكممنوذلكتخلها،المراجعة

عنها.يزيلني

منعليهيطلعأناخشى"تكاتبونيأناسوىلاني"إ:و!ولكم

أفحمإذاالحاذقفان،العلوممناليدذاتضيقعلىبهفيستدليحسدكم

المناظرإليهيرجعفلمواضحاكانإذاالحقنإلا.الحقيقةليغطياحتذ

:يقولوعلاجلمولانالأن؛بهظنسوء()1وغيرهمناظرهقلبفياورث

6[.ه]النساء:الاية(000ورئكفلا>

تنقرممب)2(أنشئتماونقريصفريوفبيضيلجوالكخلا

قائم.الحقوامامالبلاد،خلتما-دئهو-كلا

الاخر:قالكماأو

تها.استظهرهكذا(1)

.(126)ص""ديوانهالعبد.بنلطرفةالبيت2()
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(1بالسؤدد)تفرديالشقاءومنمسودغيرفسدتالبلادخلت

المومنينأميروجودمعبالسؤددتفردولاالبلادحلتماواللهكلا

محمد.

العلماء".سبيلهذا":بقولكماعتذاركموأما

؟!ومنكمنيالعلماءفأين

كماولكن)2(.زور"بيئثوكلابسيعطلمبماالمتشبع":لحديثاوفي

الشاعر:قال

ناطقالوطواطوأصبحنالزمابغابغةسكتت

السوابقعدممنفقلت-الحمبعرجوتبردنت

المناقشةعلىوإصراركظهرها،علىممنأعلمأنكتدعيأراكوإني

الذيالواضحالحقيدخلأنالامامسيدناجهدنبعدالمدخليقصةفي

بطاهروتمسكت،الانحتىغلقهينفتحفلم،ذهنكفيأحابخلافهيقللم

حجر!ابنمنبهأعلمكانكالماورديكلام

الطائر!أيهاإليناارجع

مننتونحنإنما؟كلامهفيوالنظرأنتينووللماوردي؟ومالك

والرملي.حجرابنكلاماتباععليناالواجب،المقلدينصغار

2(.91)3/":والتبين"البيانانظربدر.بنلحارثةالبيت(1)

اللهرضيبكربيابنتاسماءحديثمن2(013)ومسلم52(1)9البخاريأخرجه2()

عانها.اللهرضيعائشةحديثمنأيضا2()912مسلموأخرجهعنها.



العلاملأاأثارلىإالمدخل272

باعيلقصورقاصر؛فهميفإن،مراجعتيفينفسكتتعبلاالحاصل

بها.إلاالعلماءوكلامرسولهوكلاماللهكلاميعلملاالتي،العربيةمبادبدفي

،الاخرىالمسألةعليهفنعرضالامامسيدنابحضرةنتفقإذوبيننا

ادعاءفيعادتكعلىجارياكنتإنإلا،حكمهفنتبعيقولماوننظر

المباهلة.لىإفترجع؛اللهإلاحينئذ)1(يبقىفلامطلقاأعلميتك

.الامامفناقشمناقشاكنتفان،انقضتفقدالاولىالمسألةماو

أبغض":حديثذكرتولكن،لجواباستطيلكنتإنك:وقولك

)2(."...صديقك

لفظه،بقلبالحديثروايةوهي،الفاحشةالغلطاتجملةمنهذا

.العبارةهذهمناللهرسولحاشا،معناهوقلب

تنكر،أجدهفلمفؤاديلىإرجعتنيإوالله:أقوللختاماوفي

إلامراجعتكمفيأسمعلمأنيذلكودليلتغير،لكأرهفلموداديوتفقدت

ولكنماثلا،وهدفاقابلا،ومقاماقائلا،لساناأجدفإنيوالا،بمكاتبتكم

ورمي،المحاورةبقطعتبتدئأنرأيتفان،لحقاإلاالمقصودما-والله-

كثير.والاقلاموالمدادوالورقفالكلاموالاخيرا،اللهفجزاكالمكابرة

.موالسلا

اختصارا.)ح(بالمولفلهارمز(1)

الترمذياخرجه"...بغيضكوابغض...ماهوناحبيبك"أحبب:لحديثالفظ2()

37(0)26شيبةأبيابنواخرجه،غريب:وقالهريرةابيحديثمن(1)796

وقفه.والصوابعليحديثمنوغيرهم(1132)المفرد""الأدبفيوالبخاري
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الر-يرالرتجصالمحه
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عموديعليبناللهعبدميديبندرقاضيالعلامةومولايسيدي

الله.حرسه

الشرفذيرسولهعلىوالسلاموالصلاةالحميد،العزيزحمدبعد

بهذاوالتهنئةالمزيدوالسلامالمديد،الفضللياووصحبهوالهالعتيد،

:المذاكرةتمامجنابكملىإفأرفعالسعيد،العيد

مجتهديبقيةالامامسيدناكلامسمعتمفقدالمدخليمسالةأما

لىإالبحثقندع،المقلدينمننحن:نقولنويمكننا،الاسلام

الامامعلىالفضلتدعونإنكم:قوليالانصافبعينوانظروا،المجتهدين

لا؟أمالنظرمنحظلههلوالمأموم،

النفسأنفيهاكعنئاعلتهخ>:لىتعاقوله:فنقولبالبحثبأسلاولكن

وليس،المماثلةيشترطأنهفيهاينازعلا45[.:المائدة1الاية00(.لالئفس

بالبهيمة.الانسانيقادأنيلزموإلاعمومها؛علىالاية

،القصاصوإمكانالانضباطعلىالعلماءحملهافقدالربيعقصةأما

يقعفلمذلكومع،ذلكمعالقصاصلزومالمذهبفيالمقررومن

لا؟امالمماثلةتعتبرهليعلمحتىالقصةفيالقصاص

علئكم<اعريمابمثلعليهفاعتدوعليكماعرب>فمن:لىتعاقالوقد

لمفإذا،اعتدىمابمثلإلاالمعتديعلىالاعتداءيجوز[.ـفلا491:البقرةأ



أثارالعلاولالى!لمدخل4721

علىدليلابهاجئتالتيالايةمنظاهرهوكمايجرلمالمماثلةتنضبط

<قصاص>والجروخ:قولهأنعلى)مثل(.لفظعنغفلتكانك،نقيضه

منأكثربهفعلفلوفعل،مامثللجانيبايفعلأنهوالقصاصإذهذا،يعمن

؛الإقداميجوزلاالزيادةأمنعدمومعشرعا،ولالغةقصاصايسملىذلك

المقتضي.علىمقدمالمانعإذ

،للاجماعخرقلجانيايدبقطعالمسألةفيبالقصاصقولكمأنعلى

انظر.امكنفيماإلاعليهيقدملاالقصاصأنمجمعونالعلماءفإن

.للقرانقولكممخالفةمعهذا.للشعراني""الميزان

،بالقرانجهلونحوهاالمماثلةاشتراطهمفيالفقهاءتخطئتهـكمو

.للاجماعوخرق

أعلمحجرفابن،""الحاويفيبهمصرحايتموهرماكونماو

ىرأنهعلى،منكمالعباراتنيوبمعا،وصاحبه"الحاويو"بالمذهب

زيادةفيذائعشائعوهذاقيدا،فزادهللقطعياتمخالفاالحكمذلكإطلاق

اخر.دليلمنعلمذاوالسنةالكتابفيحتىالقمد

نأيخفىلا"المبانةحكمفيمنفعتهاذهبتالتي"اليد:وقولكم

كانإذاإلاالمبانةحكمفيكونهايفيدكفلاوالصورةالقوةمنفعتينللعضو

الاعتبارين.لكلابالنظر

تعارض:نقول."بالقطعإلانيلجاايدإبطاللىإسبيلولا":وقولكم

صريح.وذلكعلينا،لالناأنهاسبقفقدالاعتداءايةماو.والمقتضيالمانع
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أنكميشعر"لجانيايدرميمنعليهالمجني)1(تمكن"فهل:وقولكم

اللهكتابعلىتقولوهذا،فقطالالةباعتبارالايةفيالمماثلةأنفهمتم

لى.تعا

لنافانقلوا."الحاكمخطأفيالعلمأهلكلامعنغفلت"إني:وقولك

صرحوافإنماالشهود،رجوعفيكلامهمكانفإنننتقدها،حتىعبارتهم

وقاضيالقاضيبينالفرقيحصلقد:نقولأنناعلى،القاضيعلىبأنها

الوضوحمعخطأكانإذاماوبين،وغيرهالحاذقالطبيببينكما،الضرورة

نسلملافنحنذلكومع،والطنيالقطعيخالفإذاماوبين،الغموضأو

بأذيالتتشبثوننتموكيف،القطعيالحكمذلكعنغفلتمأنكملكم

مف!سدرجللجانياأنمعتقدينبخلافهالحكمتعمدتمولكنالاجتهاد،

ذلك.لغيرأو،حقبغيرولوإضرارهيسوغ

بعاقلتكم،ليعلمفلاالعاقلةعلىخطأكمنوأخطأتمأنكمسلمناولو

مشغولالمالفبيت،المالبيتعلىبعودهوقيلذلكمنمانعمنعلوولكن

أمن؟الخاصموردهوأين،الضروريةبالمهماتيقوملاوهو،أهمهوبما

المواريث؟أم؟الخراجأم؟الخمسأم؟لجزيةا

لكانعليهاالمتداعىالاموالوأعشار،التركاتعشورمن:قلتولو

.الصوابلىإأدنى

يشعر".إلخ..والسنةالكتابمنالمأخوذهوالنافع"العلم:وقولكم

منهم!انك

تها.استظهرهكذا(1)
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والسنةالكتابولكنلاعترفنا،لذلكاستحقاقأدنىلكعرفنالووالله

يفهمولا،العربيةمبادئيتقنلاومثلكمثليأما،وعلومرجاللىإتحتاج

له؟فانىتماماالفقهاءكلام

بينالعدلميزانهي-الاجتهادتعنون-الفضيلة"وهذه:وقولكم

ماوفيه،كذلك."الرجالفحولمنالافرادإلالهايوفقولم،الكمالأرباب

!؟غالبا"":بقولكاحترزتممأدريوما.مر

إلخ"....بقيةالناسفي"فان:قوليأما

،الاماممولاناكلامتسمعماكثيرارأيتكولكن،لنفسيأدعهالمفانا

الكمالتدعيانكفعلمتأنت؛تقولهماعلىفتصر؛الصوابلىإويردك

لكفى.-اللهاصلده-هوإلاالبقيةفييكنلمولو.عليه

فيئ،لاالامامفيقدح"كثيرةسيئاتوطنيمنهجرتيفي"إن:وقولك

وأهلالاعظمإمامكمهجاءفيالوطنفيكنتأيامالقصائدليتجاارواما

قدإذ؛الثقةلنقلحاجةفلاالدينحميدابنالمبطلبهأردتفان،دولته

إمامإدريسبنعليبنمحمدسيدناأردتموان،لسانيمنسمعتموها

الخزعبلاتهذهإن،بقولكيأخذنيحتىبهذاإليهاكتببادلهفتفضل،الحق

والخطأ.الغلطمنجرىماساترةغطاءتكونأنتصلحلا

مسلم،يصيرلاالكافر:قولهممثل".صديقيصلحلا"العدو:وقولك

!الفقهاء!أمثالتكونفهكذا

يقال1(005).أسوىلالانني؛فصحيحتعاتبنيأنأسوىلاكونيواما

.مقروءةغيركلمة(1)
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عليه.أعلميتكتدعيالذيالامام

لىتعااللهفبحمد"فسوقلمسلما"سباب:الصحيجالحديثماو

ماوفيهعنديوجوابكسبة،فيهاليسبخطيعنديالاولكتابيصورة

اقتضاءفذلكالسبمعنىفيهومابعدكلاميمنفهمتكنتفان.يكفي

اللهرسولوحاشا."صديقك"أبغض:بلفظرويتهالاخرلحديثوا،لحقي

ومعناهاهالعبارةهذهلفظمنوسلموالهعليهاللهصلى

والماموم،الامامعنتجرداحتىلحاصااكونلانيإ":وقولك

قربة.أرجىوخدمتهالاماممنالقربفانخطأوالقفار"فيالفياوأجوب

فإن؟!الصلفهومادريما."العيشمنصلففي"إنك:وفولك

وردتموهماخلافعلىدالفهذا،وبركتهالطعامنماءقلةفهوبالمهملةكان

حاله.يخفىلافيهلهفيباركطعامهإليهينميلاالذيالعبدلان؛له

لهذا.دخلولازوجها.عندالمرأةتحظىلانأو

ممكن.وهذاصاحبكيكرههبماالتكلمأو

المرادوهو-(1")"القاموسعبارةوهذه-عندكليسبماالتمدحأو

هنا.

مهملة.فمادتهبالمعجمةكانوان

شظف.في:فقلالرزقوتنغصالعيشضيقأردتوان

تختلساليدعنانواطلاقالنفسإرسالمعالعيشبضيقعبرةلاثم

828(.)ص)1(
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.لجدياقصةذلكوشاهدالعجز،إلايردهالاحتىوتشهب

مؤنةأنعلىالمذهبعلماءبهاستدلالذيالحديثفيقولكوأما

فالعبرة.سلملو،"الغصبفيمورده"لعلعليها:الضامنةالايدبفيالرد

السبب.بخصوصلااللفظبعموم

مثلإلامثلكمالها".عموملاعينقضيةتكونأن"ويمكن:وقولك

شيئاالانسانذلكفأكلإنسانا،حمىواذاالناسيداويكانالذيالطبيب

دخلفمرةالاثار،فيوالنظرالنبضمعرفةبواسطةبهأعلمهعنهحميمما

فرأىفتاملحارا،شيئاأكلأنهمنهفعرفنبضهفجس،حماهقدإنسانعلى

الواقع.فصادف؟الدجاجلحمتأكللم:لهفقال؛طريدجاجريش

معرفة،غيرمننبضهفجسالمريضلىإفجاءولدهأرسلالثانيواليوم

الحمير؟لحمتأكللم:للمريضفقالحمار،حوافرفرأىتأملثم

.وطردوه،عليهفضحكوا

الدينلصارإبطالهأريددليلكلفيبهايجاءكانلوالعبارةهذهفإن

معروفة.مواضعفيبهايؤتىوإنما،لعبة

بالاجتهاد،تبجح"المذهبأهللكلاموالمراعاةالتنزل"على:وقولك

الله!إلاإلهلا

لثبوتالمشتريبلدحاكملدىالدعوىقيامفيهذابعدوكلامكم

فيدعوىأدحلتملعلكم،المشترينظرعلىلهالحاكموابقاء،الفسخ

وأما.بأسفلاوإلا،عليهوردباعكانقدالاولوالمشتريحيث،دعوى

تموهحررلمامناقضفهذا،الردمؤنةوتحملالمبيعرداختارالبائعكون
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علىبإصرارهإلاعليهنحكملموالبائعكيف.لحكماحضورعنوبلغناإلينا

فلابعدمنذلككانإن!؟المؤنوتحملالرداختاروقتفأي،السكوت

.باس

لستفأنا".مالهعينالسلعةأنإنكارالبائعألقنني"إ:وقولكم

التلقين.علييحرمحتىبعدليإبمتحاكم

عنأجادلإنما،واللهفلا،ميديتجارمنرجلعنأجادلكونيماو

الناستخذهاالذي،لحنيفاوالدين،المنيفلحقوا،الشريفالشرع

الثغور،بحفظمشغولوهو،الحقإمامإلامنهميبقفلم،أهلهقللماألعوبة

علىنقلدتارة،بالديننتلاعبالفقهاءمعشرفبقيناالجمهور،شؤونوادارة

.الخطيرةالاجتهاددعاويفيعمياءمتننركبوتارة،بصيرةغير

الصمة:بندريدببيتواستشهادك

إلخ....غزيةمنإلاأناوما

به؛العارفللتقليد،اللازمالمقلدبهيستشهدفإنما،محلهغيرفي

نأعلى،غويتغوىوان،رشدتمقلديرشلمفانمقلدإلاأناما:فيقول

ومثلكمثليعلىوليس،مثابوهومجتهد،خطأغيهفإنماغوىإذاالمقلد

مااتباعشرعاعلينافاللازمالاجتهاد،مرتبةعنلقصورناإثمتقليدهفي

قلدنا.

معنىسالمانهما،فنعماأنشأتهما،اللذاناليتيمانالبيتانماو

الذيالفرزدقبمثلسمعتقدلحنا،ولعلكفيهماتجدلاوزنا،مستقيمان

إلخ.فنحر...بازلاجملاالشعركان:بقولهالشعرفيضربه
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بقوله:واستشهادك

أولاآخرهفصيرآخرلىإيفضيالامررأى

بعدعدوهصالجفيمنمثلابذلكيستشهدفانماماذا؟!علىأدريلا

وتركبالصلحفبدأالصلحلىإتفضيلحربارأىلانه؛لحربابدو

.لحربا

الاخر:البيتوأما

إلخ....العلمأهلوخلاف

إلاأحداناظرت"ما:معناهماقالحيثالشافعيالاماملىتعااللهفرحم

".الحقلىإفأرجععليئالحجةلهتقومأنأحببت

يتبع،أنأحقلحقاولكنحقد،منذرةمثقالعليكنفسيفيماووالله

محة.المسافالمطلوبوعلا،جللله1عندعلمهوالقصد

نسخة،منهالكمنستنسخالفراغعندلىتعااللهشاءفانالرسالةماو

تموها.أردإنونرسلها

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام
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ار-يرآلرصآلمحه

281

والهمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالحمد،مستحقللهالحمد

بعد.منوصحبه

العلامةالشفيفالاخالاكملوالتماملاجلوأخينامحبناحضرة

العتمي.المعلمييحيىبنالرحمنعبد

المباركبالشهروالتهنئةوالمعاهدةوالإكراموالتحيةالسلامأسنىبعد

عماوصلالكريمكتابكماحتسابا...وقامهصامهممنواياكماللهجعلنا

شرحتم.مااخرلىإ..بادويلانبدعوىيتعلق

علىلهاجامعامنهاطرفالكمنحكيولكنبسيطةالمسألةأنأعلم

مئةعشرأحدبنحوكثيراتبضاعةيمنيرجلعلىباعبادويلانأن:لجملةا

بلدهلىإوصولهفعند،الانموذجبموجبواحدةصفقة(1عدة)عشرةاثنتي

معالاولالمشتريفترافع،قديمعيببهافظهربعضها،فيبالبيعتصرف

علىبهوحكم،الفسخحقلديهوثبتالشرعحاكملىإالثانيالمشتري

،إحضارهخصمهفطلب،بادويلانبائعهعلىالمشتريفرجع،البائع

بالنكولعليهفقضيناعنه،فنكللجوابامنهفسأل،عليهفادعىفأحضرناه،

مرسلةلجملةاأنالمشتريفاعتذرالمبيعإحضارفطلب،المشروطبشرطه

ألزمنافعليهفمنعبيعهفيللحاكميأذنأوأحمثمنلىإيحولهبلطرفناإلى

لىإبهتوجهالمدعيبيدالشرعيلحكمواللمشتريمورطلانهالرددعواه

الاصل.فيكذا(1)
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بماجانبنافيالهضمبادويلانمنوصار،المغيبالمبيعإحضارفياليمن

كالشيخ،المحمديالشرععداءولجهلاأهلمنالغيرلهوتعصب،يليقلا

الحسني،زيدبنأحمدالشريفالامرفيالاغضاءفحصلطاهر،أحمد

ولوذلكفي.)1(.وحكمنا.لىتعااللهايدهالمولىحضرةلىإيلزمبمافرفعنا

إليه.بخروجنا

ببرهانتغترولاالخصوصبهذاتثبتنافيعيناوقرنفساطبفأنت

نتمو،لمأموموالامامحقفييطعن،الدينعدوفاجر،رجلفانهبادويلان

قيل:وكما،حالهفيوبيانامنهتحذيرانزيدكمفلا،أمورهتفاصيلعنغرون

.بالرجاللالحقباالحقاعرفوا

وبوكاته.اللهورحمةعليكمالسلاموتشريف

وكتبه

عموديعلياللهعبد

عنهاللهعفى

تتبين.لمكلمة)1(



واليهالمعار!!ائرةناظ!مقرالهيائل

ئلرسا(4)
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5391سنةسبتمبرمن25

الحمدلله.

اليماني.يحيىبنالرحمنعبدالشيخمولاناحضرة

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

وصوله.الرجاءأيامقبلكتابإليكمتقدم

المجلدمن"الاكمال"نسخةمنناقصةورقةأنكتابكمفيوذكرتم

ثمعندكمالذيالعكسلصفحاترقوماوذكرتم،لكمارسلناهاالتيالثاني

ورقةمنهاوالموجود،النسخةمنمفقودةورقةالورقةهذه"فبعد:قلتم

منساقطةالورقةهذهأنوالظاهر"...عليمأبو-والاباء"الكنى:أولها

وأرسلوهاالاصفيةنسختهمنيقابلهامالىإفانقلوانفسهاالمصريةالنسخة

"والسلامفوراليإ

ماصورةفيهانجدفلمعندناالتيالمسودةفيففتشنا،حررتمهكذا

.والسلامهذا.لكممرسلهووهالكمفكتبناهفهمناماوقهمنا،حررتم

التوقيع
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م5391سبتمبر03مورخ

الحمدلله.

بنالرحمنعبدالشيخمولاناالنبيلوالفهامةلجليلاالعلامةحضرةلىإ

امين.بخيرداماليمانييحعرو

محرم28مؤرخكتابإليكمتقدم-وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

يخفاكمولا-"التبصير"وأمر"اجممالدابتصحيحيتعلقفيمامثلهوقبلهلحراما

"التبصير"إرسالعلىلحثواالتحريضمنفيهااأكثرتمالتيكتبكماأكثرأن

جميعاستعرضتهذاويومنامسافر،ناوجاءتباجممالزوائدهلالحاق

عزمافعزمتقبل،منأعرفهااأكنلمأشياءعلىفاطلعتبذلكالمتعلقةكتبكم

وإماالاصفية،نسختيمقعكسهباخذإما،إليكمالتبصير""رسالعلىجازما

إليكمفنزسلهسريعةمدةفيفسيحصلتيسرإنالعكسأمامنهما،بنسخه

منهلتأخذواإليكمنرسلهمنهكتابتهنجزتفكلماالكتابةوأماسريعا،حينئذ

فيلاالاكمالبهامشزوائدهتجعلونأنكموظني-فالاولالاولمطلوبكم

بينهماوقابلنااليومهذااستعرضناهماالتبصير"دامنالاصفيةونسختا-.متنه

بخطالمنقولةالاطلاقعلىوأصحهما،الصحةفيعظيمافرقابينهمافرأينا

كنتمالتيالاخرىماوكبير،واحدمجلدفيالبهاريالعابدينزينالمولوي

مطلوبناوسنأخذ،والسقطاتالتصحيفاتكثيرة،جيدةغيرفهيفيهاتراجعون

.والسلامهذا،محةلمساواالعفووأرجوكمهذا،لىالاومن

لجوابكمومنتظرخادكم

التوقيع0/39

المعارفدائرةناظم
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.(1)المعارفبدائرةوالمصححينالرفقاءجميعالسادةحضراتلىإ

بالاعمالالمتعلقةاقتراحاتكمعلىباطلاعناتتكرمواأنمنكمنرجو

خطةوضعمننتمكنحتى؛التاليةالنقاطخلالمنوذلك،إليكمالمفوضة

ونشرها.الكتبلطباعةالعاملهذاعملية

.الكتاباسم-1

.الوفاةتاريخمعالمؤلفاسم2-

فيه.الكتابوأهمية،الكتابفن3-

النسخ.أقدموصفمعالمختلفةالنسخ-4

(.الكتاب)علىالمطلوبينوالتعليقالتصحيحنوعية5-

وعددها.تها،ومجلداجزاءها،والنسخأوراقحجم6-

"شرفخطمراعاةمعالمطبوعةالنسخةصفحاتعددمتوقع7-

.(1)8بحجم"الدين

السنة.فيالدوامأيامحسبالعمللاكمالالمتوقعةالمدة8-

؟الدائرةعننشرهتمقدالفننفسفياخركتاباكم9-

التفصيل.معنوادرها؟نشريقترحالتيالاخرىالفنونهيما-01

الرحمنعبدالشيخجنابحضرةلىإ

المعارفدائرةناظم

.السندينصاربننبيلالشيخالعربيةلىإونقلهبالاوردو،لخطاباأصل(1)
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الحمد.له

أثارالعلامةاإدالمدخل

.علاهدامالعثمانيةالمعارفدائرةناظمالمقامرفيعحضرة

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

نأ1(ف)56سنةفروردي6المؤرخجوابيفيجنابكمعلىعرضت

وبعضسنةفييتمأنيقدر"والتعديللجرحا"كتابتصحيحمنالباقي

11فييتمأنيقدروصلتإذاالمصريةالنسخةعلىالمقابلةوأنشهر،

الذيأنالاننيضروريالمقابلةفياشتراكيأنفرأيتفكرتثمشهرا.

إلاوالمقابلةالتصحيحيتمفلاهذاوعلى،طرائقهوعرفتالكتابصححت

للعمل.تاخيرهذاوفيسنتينفي

أحدذلكواستمرالرفقاءمناخررجلمعبالمقابلةقمتإذاوثانيا:

ربية،0175مبلغهذهوغيرهاالشهريةمننأخذهمامقداركانشهراعشر

زائدا.لمنهفيكونالكتابقيمةتعمينفيملاحظتهمنلابدالمبلغوهذا

والاقتصادالعملتعجيلوعلىونشرهالعلمخدمةعلىحرصافرأيت

القياممع-مستعدأننيجنابكمعلىأعرضأنذلكوغيرالمصارففي

علىبمقابلتهأقومأن-العملاوقاتفيالدفتر)2(فيالكتاببتصحيح

وبذلك.التعطيلأياموفيالليلفيبيتيفيوصولهاعندالمصريةالنسخة

سنةاي!ف56"سنة(.إبريل-)مارسالربيعاولفييكونفارسيشهر""فروردي(1)

.م4791يوافقوهو،آنذاكحيدرابادفيبهالمعمولالفصليالتقويممن1366

الاردية.باللغةالمكتباي)2(
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فيالطبعفيالشروعويمكنتقريباواحدةسنةفيوالمقابلةالتصحيحيتم

فيبيتيلىإيحضرمنوتعينواهذافيالرفقاءتشاورواأنرأيتمفاذاأثنائها،

.والسلاملكم،فالنظربالمقابلةمعهللقيامالتعطيلياموليالليا

اليمانييحيىبنالرحمنعبدالحقير/

ف65سنةفروردي9
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ناوم،1591سنةديسمبر03تاريخ229(1)نشانمراسلتكماستلمت

الدائرةهذهأخدمأنويسرنيوجنابكم،الصدرجنابليلعاجداشاكر

سواء،عمريبقيةذلكعلىوسأدوم،معاوضةطلببلاالجليلةالعلمية

طلبلىإالاناضطرنيوإنما،غيرهأموتصحيحامقابلةالخدمةأكانت

أبي"ابنكتابمنالباقيةالاجزاءالستةوتصحيحمقابلةعلىالمعاوضة

أرفعأنيجبرنينفسهالسببوهذاالسفر،مصاريفلىإحاجتي"حاتم

هولا(0051)قررتموهالذيالمبلغهذاأن-والخجلالاسفمع-إليكم

ولو،الواجبةالاجرةنظريفييعادلالذيهوولا،لحاجتييكفينيالذي

الدائرةعنينفصللمنإعطاءهالمجلسقررالذي)2(البونسأعطيتكنت

كنتإذافاما،قررتموهالذيالمبلغوبهذا،بهاكتفيتكنت،الملازمينمن

القضية،فيالنظرتعيدواأنفضلكممنفأرجوالبونسمنمحروما

أمرين:باحدليإوتحسنوا

المسؤولية،منفتخلصونيرأسا،العملهذامنتعفونيأنإما-1

تقريباسنةوعشرينأربعمنذلاننيالاشهر،هذهفيأستريحنيوتتركو

الرخصةمنأستفدلملاني،متصلعملفيأزللم-ملازمتيمدةوهي-

الاتفاقية.الرخصةغير

هذاإنقوليصحةعرفتمفإذا،الاجرةفيالنظرتعيدواأنواما2-

الذيالقدرلىعليهتزيدواأنوأمكن،الواجبمنأقلالمقررالمبلغ

:رقم.)1(يعني

الراتب.علىالزائدةالمكافاةوتعنيإنجليزيةكلمة:البونس2()
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فياوضحنحتاجولاشاكر،الحالينكلاعلىناو،زدتملحاجتييكفيني

أكلبل،الواجبةبالاجرةيفيلاالمبلغهذاأنفينظريوجهةهداجوابي

العملمنبالاعفاءليإفاحسنواذلكلكميظهرلمفإذا،نطركملىإالأمر

مصاريفلتحصيلأخرىطريقفيفكرو،والمسؤوليةالتعبمنلأستريج

لى.تعااللهشاءإنذلكيتعسرولنالسفر،





[لمعلمبمالشهخرسانل

لىا

نمييضمعمدالشدخ

لةرسا(31)
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الحمدلله.

592

فضله.دامنصيفمحمدالشيخلجليلاالفاضلحضرة

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

برحمتهاللهتغمدهالادريسيعليبنمحمدالسيدحياةفيكنتإني

بالهنداستقررتأنلىإلجهةاتلكمنرحلتوفاتهوبعد،جوارهفيمميما

طريقعلىعلميةكتبعدةعنديللمرحوموكانت،دكنحيدرابادفي

فيها؛السيدكتبوبقيت،لجهةاتلكمنكتبيطلبتسمفريوبعد.الامانة

ذلكوبعد،كتبيبينمنتمييزهافيعليهأعتمدمنهناكلييكنلملأنه

الشقة.وبعدتالاضطراباتحصلت

كيفأعلمولا،الكتبهـذهفيالادريسيالأستأمرأنأحبوالان

وكيلبواسطةأورأسا،لحسناالسيدلىإأكتبهل؛مخابرتهمتكون

الحجاز؟خارجية

ولا.اختباركمبحسبذلكفيعليتشيرواأنفضلكممنفأرجو

أهلها.لىإالأمانةهذهأداءمنذكرماغيرغرضاليأنتتوهموا

لي.إليرسلههذالحاملوتسلموهجواببتحريرتتفضلواأنفأرجو

.والسلام

1355سنةالقعدةذي7/

اليمانييحىبنالرحمنعبدالحقير
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الرتجمصآلرتج!%لمحه

ثارالعلامةاآادالمدخل

محمدالشيخالفضيلةصاحبالعظيمالمحسنالكريمالسيدحضرة

الله.حفظهنصيف

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

المؤذن0138سنةالمحرم52المؤرخالكريمكتابكموصلني

بإرسالالاصفهانيمطبعةوتعميدكم،الخارجلىإالسفرعلىبعزمكم

سفركمفييباركأنلىوتعاتباركاللهفأسألرأسا،لي!والبروفاتالملازم

التامة.والصحةوالكرامةبالسلامةوطنكملىإويرجعكم،واقامتكم

والباري.تحبونكما)1(الكتابتصحيحفيبالواجبأقومأنرجوو

.والسلام،يحفظكم

/16/10138

محبكم

المعلميالرحمنعبد

.ذكرهالاتي[لسفاريعيشرحلعله(1)
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آلسفجصالرتج!إلله

792

محمدالشيخالفضيلةصاحطالعظيمالمحسنالكريمالسيدحضرة

الله.حفظهنصيف

لا.وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

فضله.مناللهزادكم،ناميةوبركاتوعافيةبخيروالكمتكونواأنأرجو

الاسفومع،ليذكرتموهاالتيالحاجةمنشيئاهذاحاملمعترون

يناسبكم.أنعسىبشاوريفيهاعلبةمعهوترونهذا،إلاأجدلم

تصحيحعلىمساعدتيعناعتذر1(*المكتبةكاتبنسابقاعرفتكم

ولأجل.الكفايةوفيهمالاذكياءالتلامذةببعضأستعينوصرت،الكتاب

الموعودالمكاقأةمنشيءلهميقدمنيحسنالعملمواصلةفيترغيبهم

.والسلام،يحفظكموالباريبها،

41//30138

محبكم

المعلمييحتىبنالرحمنعبد

الكنوي.عثمانمحمدهو(1*
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الرتجصالرتج!إلمحه

ثارالعلامة11ادلمدخل1

محمدالشيخالفضيلةصاحبالعظيمالمحسنالكريمالسيدحضرة

الله.حفظه،نصيف

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

مننسخةومعهجدةمنالمكتبةمناولالمعلمياللهعبدالولدوصل

عنتسألونأنكموذكرلي،سلمهاالمفرد"الادبشرح"منالثانيلجزءا

بقماشمجلدةكلهافوجدتهانظرتهاوقدتجليد،بأيالاولالمجلدنسخ

،سليمانالشيخعندونسخة،عندينسخةوهي.الثانيالمجلدنسخةمثل

هذه،بالمكتبةونسختان،بالمكتبةالفهارسكاتبعثمانمحمدعندونسخة

أعلمها.التيهيالاولالجلدمننسخخمس

.والسلام،يحفظكموالباريهذا،

51//30138

محبكم

المعلميالرحمنعبد
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الرفجمصالرصالمحه

محمدالشيخالفضيلةصاحبالعظيمالمحسنالكريمالسيدحضرة

الله.حفظهنصيفأفندي

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

وحمدت،0138سنةالاولربيع28المؤرخالكريمكتابكموصلني

شكراللهأوزعكم،شؤونكموصلاحعافيتكمحسنعلىلىوتعاتباركالله

فضله.منوزادكمنعمه

للذينبعضهوسلمت،ريالخمسمائةأرسلتموهالذيالمبلغوصل

لنشاطهم.تجديدابعدفيمالهملاسلمهعنديالباقيخرتويساعدونني

وهي،للطبعلحاضرةاالكراريسهذامعفترونالطبعتجاربوأما

...يرسلواأنعليهمتنبهواأنوأرجو.81802-صفحةمنكراريسثمان

لجديدةاالتجاربوبقيةمرارا.ذلكطلبتكمالديتبقىمنهاأخرىنسخة

يحفظكم.والباري.لىتعااللهشاءإنهذابعدوسأرسلهاجارفيهاالعمل

وزعناهاالكتبوبقية،الحقعبدللشيخسلمناه"القرانمجاز"كتاب

.والسلام،بالمدينةسليمانوالشيخ،أمرتمكما

0/3/30138

محبكم

المعلميالرحمنعبد



003

آلرتيرآلرتجصالمحه

أثارالعلاملأاإدالمدخل

محمدالشيخالفضيلةصاحبالعظيمالمحسنالكريمالسيدحضرة

الله.حفظه،نصيف

7المؤرخالكريمكتابكموصلني.وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

مقابل"السفاريني"شرحبروفاتهـمع0138سنةالثانيةجمادى

المنار،مطبوعةهيالتيالمسودةمنالاوللجزءامن322لىإ928ص

وتصحيحها.مقابلتهابعدإليكمهيوها

فيواضحةمعاكستهمأنرىوالمطبعةأصحابمعاكسةلىإأشرتم

علىحجةيكونأنيصلحمافيهأرفلمالبروفابهذهطبعفيفأماالتاخير،

سليمانالشيخفأما.إليكملوصوليموجباأرلمولهذا؛المعاكسةتعمدهم

وحصلوصلكموقد،إليكمعازمأنهفاخبرنيكتابكمعليهعرضتفاني

.والسلام،يحفظكموالله،لىتعااللهشاءإنالمطلوب

0138سنةالثانيةجمادى01في

محبكم

المعلميالرحمنعبد
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آلرتيرالرتجصآلمحه

103

محمدالشيخالفضيلةصاحبالعظيمالمحسنالكريمالسيدحضرة

الله.حفظهنصيف

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

المرسلةالكراريستكونبانمراراطالبت،محةوالمساالعفوأرجو

منللتوثقعنديإحداهماتبقى،نسختينطبعهاإجازةالمطلوبليإ

المتقدمه.الصفحاتعلىالحواشيفيالاحالةفيوالتقييدالاتصال

211صمنطبعهاأجيزالتيالكراريسمننسخلىإداعيةالانوالحاجة

علىيتوقفلديالتيالاوراقتصحيحفإن،طبعهإجازةتممااخرلىإ

لي.إالكرارش!تلكوصول

التيالكراريسأرسلتكلمادائماذللبمراعاةالمستقبلفيوأرجو

المطبعةأهلعلىتؤكدواأنوأرجو.نسختانمنهاترسلطبعهاإجازةيطلب

العمل.يتوقفلئلاذلك

.والسلام،يحفظكموالباري

1/2/40138

محبكم

المعلميالرحمنعبد
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الس!حصيرالرتجصالمحه

أثارالعلامةاادالمدخل

افندينصيفمحمدالشهيرالسلفيالعلامةالفاضلالشيخفضيلة

.المحترم

خادما،لمسلمينمناوفيومرضاتهطاعتهفيبقاكمواللهحفظكم

امين!لاهلهوعوناللعلم

والاجلال.التقديرمنبمزيدمشفوعةطيبةمباركةتحية

الغالية،صحتكمعنمستفسرينبهذالفضيلتكمنبعثأنيسرناوبعد،

لعافية.والعفومعدوامهالكماللهنرجو

الخالص""الديننسخةضمنهافيموقوفةلكتبتوزيعكمبلغسيدي

عدمنرجوعنا،نيابةفهذا...ولكنذلكبمناسبةمزاورتكمنودوكنا

"فضلمنالاوللجزءاوخاصةالكتبمنتنسوناالانرجوكما،المؤاخذة

الدعواتمعالشكرجزيلمناولكم،"الخالصالدين"ونسخةالصمد"الله

عليكم.اللهوسلام،الغاليةبحياتكمويمتعنايحفظكموالله،لحةالصا

0138سنةشعبان8

المخلصينالمحتينمن

المعلمي]لرحمنعبد،المعلميمحمد

الحرممكتبةمكة:العنوان
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الر!صيرالرتج!إلمحه

محمدالشيخالفضيلةصاحبالعطيمالمحسنالكريمالسيدحضرة

الله.حفطهنصيف

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

القطعةثم"السفارينيشرح"منالاولالجزءبقيةإليكمهذاقبلتقدم

مقابلوهي،الثانيةالقطعةالانإليكموأبعث.الثانيلجزءامنالاولى

المسودةمنالثانيةالورقةتصلنيولمالمنار.مطبوعة121صلىإ53ص

لالكن،المسودةمنمقابلهاطبعفيحرجولا55،56-صوهي

عندنا.أنهاويدعونيرجعونها

ورتبتبه،الخاصالفهرستالأوللجزءابقيةمعأرسلتوقدهذا

شاءإنبعدفيماأتمهحنىعنديباقوهو،لاكثرهوالصوابالخطأجدول

البقية.طبعتمامعندالله

.والسلام،محةوالمساالعفورجوو

0138سنةشوال/51

محبكم

المعلميالرحمنعبد



العلامةاأثارلىإالمدخل403

الرفيرالرتجصالمحه

محمدالشيخالفضيلةصاحبالعظيمالمحسنالكريمالسيدحضرة

الله.حفظهنصيف

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

صفحة64"السفارينيشرح"منالثانيلجزءامنإليكمفأبعثوبعد،

للطبع.قابلةاصبحتالاصلاحمنفيهاماصححإذا،176صاخرها

منيقابلهاماومعها،أوليةتجاربطويلةورقة13أيضاإليكمبعثو

منأوراقعنديوبقي2،288-57صفحاتوهيالمنار،طبعالمسودة

سأقابلها792031-صفحاتوهوالمسودةمنيقابلهامامعالتجارب

ولايرسلوهالمصفحاتثمانيالوسطفيأنوالمهمرسلها.ووأصححها

المطبعةأهلتخاطبواأنوالرجاء.492-928صفحاتوهيتجاربها

كانواوإنتجاربها.معرسالهافليعجلواضيعوهايكونوالمفإنفورا،

لديكم.التيالاخرىالنسخةمنلهمينسخهامنفكلفواضيعوها

.والسلام،ويحفظكميوفقكمدله1و

18سنةمحرم01

محبكم

المعلميالرحمنعبد
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الصفجمصالرتج!إلمحه

محمدالشيخالفضيلةصاحبالعطيمالمحسنالكريمالسيدحضرة

الله.حفظه،نصيف

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

وسأعمل،تضمنهماوعرفت3/281/المورخالكريمكتابكموصلني

مثوبتكم.جزلوجزاءكماللهحسنو،رسمتموهبمااللهشاءإن

ابنالشيخكتبهمانسخطلبمانعبنمحمدالشيخفضيلةأن"ذكرتم

عقيدةشرح"اخرفيويطبعالالباب"ذويتنبيه"كتابهفيسحمان

."السفاريني

يعلقأنالمطلوبأنفهمتالشرحتصحيحفيشرعتماأولوكنت

كلامهعامةنقلتولذلكبها،يتعلقالتيالمواضععلىمفرقاسحمانابنكلام

هذا؟يكفيفهل،كذلكطبعوقد،الشرحمنالاوللجزءاعلىالتعليقاتفي

؟الشرحاخرفيجملةسحمانابنكتابيطبعأنذلكمعينبغيأم

الاشارةمع99ص"الكواكب"فيمايطبعأنرغبتكمأيضاوذكرتم

فيالكراماتبحثعلىذلكعلقتفقد"الشعرانيطبقات"فيماإلى

فعرفوني.الشرحاخرفييعادأنأحببتمفاذا،الشرح

،والمالوالحالوالترحاللحلافيلكميباركأنلىتعااللهوأسأل

.والسلام

محبكم

المعلميالرحمنعبد

/5/21381
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لرتجمصآلرآ!%لمحه

أثاراللامة1ادالمدخل

محمدالشيخالفضيلةصاحبالعظيمالمحسنالكريمالسيدحضرة

الله.حفظه،نصيف

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

البروفاتمع08،سنةالحجةذي26المؤرخالكريمكتابكموصلني

آخروهيالمسودةمنالثانيلجزءابقيةومعهاإليكمبعثهاوقابلتها،وقد

كانإنفسأنظر"نيالربا"الفتحمنوالعشرونلحاديالجزءاأما.الكتاب

)1(.سليمانالشيخمعأخيراالمرسلهذالكمأرجعت،السابقمنعندي

.والسلام،يحفظكموالباري

1381سنةالحجةذي28

محبكم

المعلميالرحمنعبد

الصنيع.سليمانالشيخيقصد:(1)
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الرفيرالرتج!إلمحه

703

محمدالشيخالفضيلةصاحبالعظيمالمحسنالكريمالسيدحضرة

الله.حفظه،نصيف

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

منالرابعلجزءانسختاخرمنمحةوالمساالعفوفارجووبعد،

وقيالهندفيتأخرتفإنها؛"الانساب"منالرابعلجزءوا"الاكمال"

(1)6وهيالنسخمنيخصكمماإليكموأبعثأمس،إلاتصلولمالطريق

لىتعااللهسالو("،"الانسابرابعمننسخو)6(""الاكمالرابعمننسخة

لسلام.و،شؤونكمجميعفيويياركويرعاكميحفظكمأن

1385سنةرجب22في

محبكم

المعلمييحىبنالرحمنعبد
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الحمد.لله

شاكرمحمدأحمدالشيخالسنةناصرالاشبالأبيالمفضالالعلامة

توفيقه.لىتعااللهأدام

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

وناولنيبكتابالفضلأهلمنليصديقجاءتقريباسنواتثلاثقبل

زاهدمحمدللأستاذ."..الخطيب"تانيبكتابهوفاذا،عنوانهفقرأت،إياه

"،"الحفاظذيولعلىللكوثريتعاليقعلىوقفتقدوكنت،الكوثري

فرددت،تأنيبهبمطالعةنفسيتطبفلم،طريقتهفعرفت،أخرىوكتب

وأورقةبقراءةنفسهأطيبأنفرأيتفيه،أنظرأنفالحصاحبيعلىالكتاب

كنتمماجداأشدالامررأيت،ذلكفيانظرأنشرعتفلما،ورقتين

مطاعنهعلىملاحظات[منأراه]ماوأقيد،مطالعتهأكملأنليفبدا،أتوقع

فيبمصرنموذجطبع،منهكثيرعنديفاجتمعرواتها،وثقاتالسنةأئمةفي

عليها.بالاطلاعتفضلتمقدإلاراكملا"التنكيلطليعة"بعنوانرسالة

المتنمنمواضعفيتصرفعليهاعلقالذيالفاضلأنوالمني

بلالمقصود،عنخارجعنديوذلك،""التأنيبصاحبفيالنكايةبباعث

مقصودةالنكايةكانتلوكفايةالعلميةالنكايةوفي،لهمنافيايكونربما

،العلاماتهمالإفيولاسيما،كثيرةأغلاطالطبعفيوقعتثملذاتها،

والمعلق.للناشرشكريمنبناقصذلكفليسذلكوعلى

لىإأهتدلممهماتبقيتلكن،الكتاببتبييضمشتغلالانوأنا

مواضعها.



أثارالعلامةاادالمدظه213

إكباريفيعوقني،منكموالاستمدادعليكمالتعرفأحبزمانمنذناو

خيرا.و"المسند"كخدمةالاعمالبكبارمشغولةأوقاتكمبأنوعلميلكم،

محة.والمساالعفوراجيا،إليكمالكتابةعلىعزميقوي

مور:عنهاأسألالتيالفوائدأهم

بنجعفربنمحمدبناللهعبدالشيخأباأنذكرالكوئريأن:الأول

عنسريحأبيابنعنالجمارالعباسابيعنروىالاصبهاني،حيان

الساريةلهذهنظرلورجلارأيتنعم..حنيفةابيفيمالكمقالةالشافعي

حجته.لقامتذهبمنإنها:فقالالحجارةمنوهي

لىإسندهاهووما،الروايةهذهالكوثريأخذأينمنأعرفأنفأحب

الشيخ.بيأ

ابوالحافطبلديه"ضعفههذا:الشيخأبيفييقولالكوثريأن:نيالثا

ذلك.فيالكوثريمستندأعرفأنفاحببحق"العسالأحمد

حكايةفيلهصاحباهجرالمحدثينمنرجلاأنفيها:قصةذهنيوفي

لا:معناهماالهاجروقال،الصفاتاحاديثببعضتتعلقأحمدالإمامعن

عليهاوقفتحكايةهذه.كتابهمنالحكايةتلكيخرجحتىلههاجراأزال

الشيخبيلاالواقعةتكونأنويمكنلموضعها،الانأهتدولمقديما.

.الكوثريمستندهيتكونوأنوالعسال

ابنيعنييونسطريقمن:"3177/بغداد"تاريخفي:الثالث

الخ....الحسنبنمحمدناظرت:يقولالشافعيسمعت:قالالاعلىعبد



3313المتبادللأالرسانل4الثالثالقسر

منوالحكاية،الحكايةهذهفيتصرفالخطيبأنيزعمفالكوثري

34.صالبرعبدلابنالانتقاء""فييونسعناخروجه

عليهاوففتمتكونواأنفعسىاختصرها،البرعبدابنأنأجزمكادو

الأمورهذهعنتفيدونيأنلكمتيسرإنفأرجو،بغداد"تاريخ"غيرفيتامة

الثلاثة.

جمةوتر(1)الشافعيالامامجمةتركتابيمنأفردأنعزميفي

رسالةتكونأنيصلحمنهاكلفصارفيهاطالالكلاملان،الخطيب

مستقلة.

علىالرسالتينتينكلطبعينشطمنالشافعيةمنالقاهرةفيهناكفهل

إليكمأرسلهماحتىتعرفونيأنفضيلتكممنفأرجو،كانفإن.نفقته

."...يلزمفيماعنيوتنوبوا

وهي"،الكوثريمطاعنعنالشاقعيالامام"تنزيهالترجمةهذهالمؤلفسمى(1)

".الحديثيةالرسائلمجموع"فيالموسوعةهذهضمن
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الرفجصالرتجصالمحه

لعلاملأا1آثارادالمدخل

الله.حفظهشاكرمحمدأحمدالعلامةالاستاذالفضيلةصاحب

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

المجيدةالعلميةأعمالكمفيدائبين،يرامماخيرعلىتكونواننرجو

تسموعماضيقةبلمستغرقةالعزيزةأوقاتكمبأنالعلمومع.موفقين2صعانير

منأرجوانفيحرخاأرىفلا،والتحقيقاتالاعمالمنهمتكمإليه

همية.أيضالهاخرأمرلىإالالتفاتفضيلتكم

المتصلة(المكيالحرم)مكتبةالخيريةالمؤسسةهذهعرفتمقد

هيولانهاوغايتها،موقعهالشرفمكانهاعظمةوعرفتم،لحرامابالمسجد

الاقطار.سائرمنيحجهاومنالبلادبهذهيقيملمنالعلميالمرجع

لىإأشعتهافأرسلت،البقعةهذهمنبزغتالإسلامشمسأنوبما

يتعطشونالعالمأقطارجميعمنالحجاجوفودفان،العالمجهاتجميع

وقرةهوذلكلهميهيئماوأعظممعدنها.منالانوارتلكاقتباسلىإ

فيتسعىالتيالإداراتوإن،المكتبةهذهفيأنواعهااختلافعلىالكتب

واسطةأقربالمكتبةهذهلىإالكتببعض]إرسال[فيلتجدالعلمنشر

لها.ناجحةدعايةوتكون،إليهتسعىمابهاتحقق

لديكمالعلمدورفيالشأناولينظرتلفتواأنفضيلتكممنفالرجاء

مننسخةنسخةبإرساليتكرمواأنالرجاء.المعارفدارولاسيماذلكلىإ

وكذلكسابقا.طبعقدممالديهميوجدومابطبعها،الدارتقومالتيالكتب



513المتبادللأالرسانل4الثالثالقسص

عنها.تستغنيلاالمكتبةفإن،الشرقمجلةوجريدة""الكتابمجلةدارة

فيالمطالعينباسمفإني،طلبيتلبيةالاداراتهذهفيأرجوإذواني

.والسلامسلفا،ذلكعلىشكريأقدمالمكتبةهذه





المعلميالشمخرسانل

لىإ

بازبئالعزيزعبدالشهخ

ئلرسا(3)
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الرفجصالرتج!إلمحه
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الله.حفظهباز،بنالعزيزعبدالعلامةالشيخحضرةلىإ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

يوفقناأنوأسألههو،إلاإلهلاالذياللهإليكحمدأنيفإبعد،أما

.ويرضاهيحبهلماجميعا

ابنعنحجاجعنوغيرهمسلمحديثفيالمذاكرةجرتكانت

رافعبناللهعبدعنخالدبنأيوبعنأميةبنإسماعيلأخبرني:جريج

لحديث.ا...هريرةأبيعنسلمةأممولى

يعقوببنإبراهيمعنالتفسيرفيالنسائيرواه"وقدكثير:ابنقولمع

بنالاخضرعنالحدادعبيدةبيأعنالصباحبنمحمدعنالجوزجاني

لحديث.ا...هريرةبيأعنرباحأبيابنعطاءعنجريجابنعنعجلان

عنيرويهفيمايدلسلالكنه-مدلساكانوإن-جريجابنإنأنا:وقلت

نأوزعمت(،604)6/""التهذيبفيترجمتهمنذلكويعلمعطاء.

بلبكثير،منهأثبتحجاجافإن؛عجلانبنالاخضرعلىهذافيالحمل

ابن:لجادةاوسلكوهمالاخضرفكأن؛جريجابنفيالناسأثبتهو

.هريرةبيأعنعطاءعنجريج

شيء.ذلكمننفسيفي-أيضا-ناو.بذلكتقنعلموأحسبك

روى"2(:30)7/"التهذيب"منعطاءترجمةآخرفيوجدتثم

ورواية:طويلةقصةفيفقال،يدلسكانأنهعلىيدلماأحمدعنالاثرم
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...سمعت:يقولأنإلابهايحتجلاعائشةعنعطاء

الانصاريإسماعيلالاستاذفضيلةالمكتبةلىإجاءلجمعةاوأمس

القضيةهعنيبحث

منيسمعلمجريجابنإن:قيلماالوترصلاةفيوأناتذكرتوالبارحة

يسمعولم،الخراسانيعطاءعنالتفسيرفييرويوانماالتفسير،فيعطاء

عطاء.بنعثمانابنهمنالكتابأخذوانمانيالخراساعطاءمن

وفي5(،11)8/نوحسورةتفسيرفي"الباريفتح"فيوالقصة

)7/التهذيبمنالخراسانيعطاءوترجمة372(.)ص/"الفتح"مقدمة

41.)2

عن-رباحأبيابنيعني-عطاءسالت":قالجريجابنأنوحاصلها

هذا".منأعفني:فقالعمرانوالالبقرةمنالتفسير

وكان،نيالخراساعطاءطريقمنالتفسيريرويجريجابنكانثم

الكتابةكثرةمنملواأصحابهولكن.."،نيالخراساعطاء":روايتهفييقول

إنماجريجابنأنعرفواقدأنهمعلىاعتماداعطاء""علىيقتصرونفصاروا

الخراساني.عطاءعنالتفسيريروي

لمجريجوابن،الصحابةمنأحدمنيسمعلمالخراسانيوعطاءهذا،

حالمايدرىولاعطاء.بنعثمانابنهمنالكتابأخذوانما،منهيسمع

هالكتابذلك

...":والنهايةالبدايةفيوقعالذيلكنجدا؛ضعيفعطاءبنوعثمان

".رباجأبيبنعطاءعنجريجابنعنعجلانبنالأخضر
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جريجابنمنالخبرأخذلانههذا؛فيوهمالاخضريكونأنويبعد

في1اقتصروالذينهمصحابهو"الخراساني"عطاء:يقولكانجريجوابن

وماهذا،فيبرأيكمتفيدونيأنارجو."نيالخراسا"يكتبوافلم،كتابتهم

القضية.هذهفيلديكمتجدد

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

1/22/1378

محبكم

المعلمييحيىبنالرحمنعبد
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الرتجمصالرتج!%لمحه

العدرمة1أثارلهاالمدخل

الشيخالفضيلةصاحبحضرةلىإالمعلمييحيىبنالرحمنعبدمن

الله.حفظهباز،بناللهعبدبنالعزيزعبدالعلامة

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

يوفقناأنوأسألههو،إلاإلهلاالذياللهإليكأحمدفإنيبعد،أما

.ويرضاهيحبهلماجميعا

فيشرحتمماوعرفت71378//01المورخالكريمكتابكموصلني

أقبلأنإما:أمرينبينفوجدتنيالقضيةفيفكرتوقد،"الباري"فتحشأن

.الانمناعتذرأنواماالوفاء،أستطيعلاثم

بالمكببةشغليمحوليضخم،العملأنوذلك،أولىالثانيةفرأيت

ماعلىليستذلكمعوصحتيتاخيرها،ينبغيلاأخرىكتبفيأشغال

اللهورحمةعليكموالسلام،محةوالمساوالعفو،عذريقبولفأرجو.يرام

ته.وبركا

22/7/1378

محبكم

المعلمييحمىبنالرحمنعبد
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آلرتيرآلرتج!إور
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الشيخالجليلالعلامةحضرةلىإالمعلمييحعىبنالرحمنعبدمن

الله.حفظهباز،بناللهعبدبنالعزيزعبد

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

جميعايوفقناأنوأسألههو،إلاإلهلاالذياللهإليكاحمدفانيوبعد،

وإفه،81378//13المؤرخالكريمكتابكمتناولت،ويرضاهيحبهلما

العملذلكمثلفيولاسيما،فضيلتكمرغبةأمتثللاأنجداعليليشق

منأتمكنلاالسابقجوابيفيذكرتكماأنيغير1(،)العظيمالصالح

به.القيام

وحاللي،حامنأعرفهمابحس!وفظرتفكرتحتىذلكاقلولم

الامر،لكمييسرأنلىتعااللهفأسأل،بهأستعينأنيمكنمنوحال،العمل

الله.ورحمةعليكموالسلام،بهالقيامسبيللكمويهيئ

السابقة.الرسالةفيكما!الباري"فتحكتابتحقيقعلىالعمليقصد(1)





متعلقةريممالل

العندجما()نسبةبفدبط

ئلرسا(4)
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سيد[فؤادالأستاذمن]رسالتان
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هرةلقاا

01/6/5691في

.ورعاهاللهحفظهالمعلميالرحمنعبدالشيخلجليلاالعلامةأستاذنا

رسالتكمبتلقيسعدتفقدوبعد،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

أحوالكمجميلعلىاللهوحمدت،1385المحرم28المؤرخةالكريمة

القلبيةالمواصلةهذهعلىلأشكركموانيوعافيتكم،صحتكموتمام

لجميعفا،أحبابكملىإالكتابةمنالاقلالفيأبداعليكمحرجولا،النبيلة

الصافيالحبمنالكبيرقلبكميحملهمامنكمويكفيهظروفكميقدر

وعلىوأحبابنا،إخوانناطريقمنعنكمنسمعأنويكفي،الاكيدةوالمودة

ونشاطكمأخباركمبعضالصنيعسليمانالشيخاللهفيالاخرأسهم

فضله،مناللهزادكمالامناء،وحفاظهااللهرسوللسنةلجليلةاوخدمتكم

للاسلامالنافعةالنبيلةرسالتكملتحقيقعمركمفيومد،نعمتهعليكموأتم

و]لمسلمين.

أضبطهالاالانوأنا،"العتدىبكر"أبوالوزيرموضوعوبخصوص

لبحثكمنتيجةعينيأمامالرواياتفيهاتضاربتبعدمابالشكلأوبالنقط

يأتي:مالىإفيهوصلتالذيالاخيروبحثي

يذكر0591سنةأوربافيالمطبوعلبامخرمة"عدنثغرتاريخ"في-1

فيويذكر،بالشكلمضبوطة"العيدي"باسمكثيرةمواضعفيصاحبنا
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-العيذي-العبدى:وهيالاسملهذايراهاالتيالاخرىالقراءاتلحواشيا

.العيدي-العيذي

الشامشعراءقسم،نيالاصفهاالعمادلابنالقصر""خريدةفي2-

فيصلشكريالدكتوربتحقيق4691سنةأخيراالمطبوعلحجازواواليمن

أحمدبنبكرأبو"فيهاالاسمويذكر451صمنللرجلبهاباسلاترجمة

رآهاالتيالاخرىالرواياتيوردشيالحووقي"اليمنيالعيدفيمحمدبن

.العيدي-العبدي:وهي

فرأيت،اليمنيلعمارةزبيد"أخبارفي"الغيدمخطوطةلىإرجعت3-

منبشعرهوحافلةمطولةهناكوترجمته""العبدي:الاسميذكرالناسخأن

.232-081ورقة

،العبدي:باسميذكره46ص"المستبصر"المجاورابنكتابفي-4

العيدى.:الحاشيةوفي

بقوله:156لوحةفيلهترجمة""السلوكفيالجنديوعند5-

ونقطةالموحدةتحت]بنقطةالعبديأحمدبنبكرأبوالعتيقأبو"ومنهم

نقط[بدون]كذاالادودقومهمنبلدا،الابينينسبا[للاهمالالدالتحت

بقوله:الترجمةلجندياأنهىوقد."...وعدنولجحأبينيسكنونجماعة

عدنفيآثارهومنتقريبا.وخمسمائةثمانينسنةبعدنالاديبوفاةوكانت

[هالموحدةبنقط]كذاالعبديبمسجديعرفالذيالمسجد

.الاهدلمنهانقلالتيهيالترجمةهذهانويبدو
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فيوهو-،مخرمةلبا("النسبةمشتبه"لكتابأرجعأنبوديكانوقد

الانسابيضبطأنعادتهحيث-لجنوبوااليمنبأهلخاصالاعم

كنتوإنالكتابهذامننسخةمصرفيليسالاسفمعأنهإلا،بالعبارة

اليمن.قيرايتها

منيعرفمنلىإيكتبأنيمكنهالعطاسهادونالاخأنشكولا

النسبةهذهلمراجعة-هناكالكتابهذابوجودأعتقدوأنا-عدنفيالعلماء

نو.""العنديالاسمأنلىإأميلالبلبلةهذهبعداخيراكنتوانوضبطها،

.الأعنود""القبيلة

الاكوعمحمدالقاضيالعزيزصديقيلىإجهتيمنوسأكتبهذا

ليبحث،المسائلهذهمثلفيالخبرةوصاحبالاكليل""كتابمحقق

الامر.حقيقةلىإيصللعلهمعناالقضية

نأاللهسألوالعمر،بطوللكمدعوو،الشريفةلرسالتكمشكريأكرر

والصحة.لهناءواالسعادةلكمويكتبخطاكمويسدد،وبعلمكمبكمينفعنا

الصنيع.الشيخالوفيوالاخالكريمللصديقتيواحتراماتيتحياخالصمع

فقط.أمسأولوصلتنيالتيرسالتهعلىرداقريبالكوسأكتب

الله.ورحمةعليكموالسلام

سيد.فؤاد:لمخلصا
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هرةلقاا

لعلاولا1رأظادالمدخل

1385سنةشوالغرة

اللهمتعه...المعلميالرحمنعبدالشيخالعلامةلجليلاأستاذنا

والهناء.والعافيةبالصحة

وصحةوعافيةبخيروأنتمعاموكل،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

لكمويسروالتوفيقالصحةومنحكمأعيادا،أيامكمكلاللهجعل،وسعادة

وبعد:المقبولينالفائزينمنوجعلكم،والفلاحالخيرسبيل

رغم،فقطأيامثلاثةمنذوصلتنيالاخيرةسيادتكمرسالةأنفيوسفني

الصنيعالشيخلاستاذناذلكاوضحتوقد،1/2/51385فيمؤرخةأنها

بادئه.إلاقوةولاحولفلا.هذهرسالتكممعالمرفقةرسالتيفي

نسخةالكتبدارفييوجدلاالاسفمعأنهلسيادتكمأذكرانويهمني

وقد".العبدي"تحقيقفيإليهاأرجعحتىعدن"ثغرتاريخ"منمخطوطة

لجاسراحمدالاستاذبجانبي-رسالتكممطالعتيعند-الحظلحسنكان

كتبفقدولذلكبها،اهتماملهسبقوقد،النسبةصوابفيوتناقشنا

صحةعلىضوءاتلقيولعلها1(،)بخطههذامعالمرفقةالورقةلسيادتكم

النسبة.

اللهوأسأل،حيلةفيهليتكنلمالذيالتأخيرهذاعنلكملاعتذرإنني

ني.البيحاالشيخورسالةسيدفؤادالأستاذرسالتيبعدالورقةهذهلحقناا(1)
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اللهورحمةعليكموالسلام،السبيلسواءويهديناجميعاعنايعفوأن

هميا!فؤادالمخل!
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البيحاني[الشيخمن]رسالة

الملاملأاأثارادالمدخل

هـ5381شوال7/2فيتحريرا

بنالرحمنعبدالمحققينبقيةلجليلاالعلامةالشيخالمحترمحضرة

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام.اللهحفظهالمعلمييحيى

الشيخعنتسألونوفيهلجاريا51فيالمحررالكريمكتابكمبلغني

منتعرفونمامعبيظنكموحسنثقتكمعظيمعلىشكركموالعندي،

العنديمحمدبنأحمدبنبكرأبوهووالمذكور،بضاعتيوقلةباعيقصر

دالوبعدهاأيضامفتوحةأعلىمنالمنقوطةوالنونالمهملةالعينبفتح

شمال)العند(لهايقالقريةعلىنسبةوهو،الاسمبهذاينطقوهكذا،مهملة

الشقعةمنتقربوهيتقريبا،ميلاعشرينبعدعلىالعاصمةلحححوطة

أنهالححأمراءأحدليوقال،قليلسكانوبهاالقافوسكونالشينبفتح

عنهوالمسؤول،نيالبريطاللجيشصغيرمعسكرفيهاوكانحربيةقلعةكانت

وبرزعدنفيالعلموطلب)أبين(فيولدمشهور،شاعرفرضيفقيهأديب

ويعتمدبهيثقكاتبالمعظميجويربنبلالللأميروكان،معلوماتهفي

فيعجبهوفاستدعاهالعنديبكرأبوالشيخلهذكرالكاتبتوفيولما،عليه

وزيرا،فكانالمهماتإليهسندوكاتبافاتخذهومقدرتهوأدبهوخلقهخلقه

سبأبنمحمدالمعظمعلىنسبةالمعظميبلالالاميرعندومكانتهحيثيتهله

بعدهوعاشهـ،547سنةفيالمعظميوتوفيعدن،فيلهوعاملاالزريعي

بنطفتكينالملكاستكتبهأواستوزرهوقدسنة،وئلائينئلاثنحوالعندي

العودةفيالدينصلاحأخيهمنالاستيذانرسالةلهكتبالذيوهو،أيوب
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فيفضلأحمدالاميرأوردهاطويلةقصيدةالرسالةومعمصرلىإاليمنمن

ومطلعها:67صفحة"الزمن"هديةكتابه

وتذكاريأعطافيالشوقرنحمافكاريوقلبيفيمحلكلولا

بأمصارمصرعنتعوضتوقدوساكنهامصرعلىالتفتولا

قطاريونيأوطامطالعكانتوإنالشامأرضلىإحننتولا

الحمويياقوتبعضهاذكرالتيقصيدتهومنها،كثيرةقصائدوللعندي

وأولها:("البلدان"معجمفي

لماكفوقلماهرضابوجرىحياكالحياعدنياحياك

الضحاكئغركرونقبالنشرمضاجعافيكالروضئغروافتر

"تاريخكتابهمن268صفحةفيلقمانحمزةذكرهالذيمسجدهأما

أهلمنالكبارسالتوقداليوممعروفاغيرفهو"العربيلجنوبواعدن

كثيرا،ولاقليلاموقعهعنولاعنهيعرفواولمالمسجدهذاعنعدن

الاعنودلىإونسبته،اليمنيعمارةالديننجمالشيخأستاذهووالمذكور

لقيلكذلكالامركانولو.صحيحةغير-ولحجوأبتنعدنتسكنقبيلة-

السكانينسبجهتناوفي)العند(.قريةلىإمنسوبهووانماالاعنوديله

أهلوفيالاقدوس،:قدسأهلفيفيقالالصيغةبهذهمساكنهملىإ

وهكذا.الاعنود،العند:أهلوفي،الاحكومالكافبسكون:لحكما

فليس،ومصحفمغيرفهوذكرناهماغيراسمهضبطفيوردماوكل

محمد،بنأحمدبكرأبوهوولسى.العيديولاالعيذيولابالعبديهو

تيسرواذاهكذا،أمرالافصلافاضبطوهالعنديأحمدبنبكرأبوهو!هانما
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ثغر"او"لجنديا"تاريخأوللأهدل"السنيةالتحفة"كتابعلىالوقوفال!م

فستجدونأيضالبامخرمةالنونبكسر"النسبكتاب"أولبامخرمة"عدن

الاطلاعقلةمنإليكمومعذرة،الخلاصةهذهفيليتيسرمماحسنواكثر

فيتقصيركممنإليهأشرتمماأماعندنا،التاريخيةالمصادروقلة

اهلمنلامثالكميجبفيمامثليعلىإلالومولاعتبفلاالمراسلات

وأواجبأيعنالعجزأوالخلقسوءمناللهعاذكو،والفضاطالعالم

لي.حامنتعلملماأناتعذرنيولعلك،مندوبط

علىالانوار"أشعةكتابيمنالاولالقسموصلكمقديكونأنوأرجو

إبراهيم.بنالملكعبدالشينططريقمنالاخبار"،مرويات

ودعواتكمواخراأولاالكريممقامكمحضرمنوعلىعليكموالسلام

ذلكوبعدمكانوأقدسزمانخيرفيقريبايجمعناأناللهستألومطلوبة

إءنعيمهاجناتفي

المخلصمحبكم

البيحانيسمالمبنمحمد

)1(الختم

المعهدمؤسس-نيالبيحالمسامحمد-نيالعسقلاجامعوخطيبإمام:وفيه(1)

.بعدنالإسلاميالعلمي
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الجاسر[)1(حمدمن]ورقة

335

.العيذيولا.العبديولا،العيديلا،العنديبكرأبو

"معجمفيياقوتالشاعرهذانسبةفيوخلطغلطمنأول-1

مختلفتين.نسبتينلهأوردوقد،الادباء""معجموفي"،البلدان

الاستاذوغلطاتخليطاوزاده،الغلطفيفوالصابونيابنجاءثم-2

.أصابفمايصححأنفيهاحاولبتعليقهجوادمصطفىالدكتور

كتابمنالثالثللجزءتصحيحهفيفيصلشكريالدكتورثم3-

لىإنبهتهأننيلىإلجزءاآخرفيأشاروقد،الثانيأوالقصر""خريدة

مبهمة.إشارة،الصواب

المهملةبالعين)العندي(هوالشاعرهذانسبةفيالصوابإن-4

عدن"تاريخ"كتابفيصريحنصبذلكوردكمامهملةفدالنونبعدها

لىإينسبمسجداعدنفينو)الاعنود(لىإمنسوب،الفضلىللسلطان

البستانيمعارفدائرةعلىتعليقيفينصهنقلتوقدالمذكورالشاعر

.1385وصفر1385المحرمفيالرياضجريدةفيالمنشور

لجاسر.احمدالاستاذبخطوهيسيدفؤادالاستاذبرسالةملحقةالورقةهذه(1)
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[لعلماء[أحدمن]رسالة

لعلامةا1أثارلىإالمدخل

(بعدنالعنديمسجدصاحب)العندي

للأمير"الزمن"هديةكتابفيالعنديبترجمةظفرناأنبعدلناظهر

الصابونيكتابعنترجمتهونقلتمسميتموهمنأن،ليالعبدفصلأحمد

ترجمته:فهاكمبعدنالعتديمسجدوصاحبالعنديأماآخر،رجل

الاديب:""التحفةفيالاهدلقال72(:)صكتابهفيفصلأحمدقال

.وعدنبينولحجيسكنونقومالاعنودعلىنسبةالعنديأحمدبنبكرأبو

فيموفقاهذاولدهوكانأعيانهامنأبوهوكان،أبينمولده.عمارةعليهأثنى

فيومهرلحسابواوالادبالفقهفقرأعدندخلثمكبرهفيمسدداصغره

مولىالمحمديبلالالشيخبيدذاكإذوعدنونثر.ونظمذلكجميع

المعظمي:لبلاليقالولذلك،بالمعظمالملقبسهابنمحمدالداعي

بعضهمفدلهغيرهلىإفاحتاجالمدةبتلكتوفيكاتبلهوكان.الزريعي

الكلامفيفاتحهثمجمالهفأعجبهفاستدعاهأحمدبنبكرأبيالاديبعلى

أمرايقطعلاوكان.لامورهمدوناجعلهثميدهكتابةفولاهبهعجبهفازداد

يا:الناسمنبمحضرفقالوقدواجماعةحوائجفيمرةوراجعهدونه

ولمنشئتكيفوأثبفاجب،مالكوالمالدولتكالدولة!الاديبمولاي

بماشئت!شئت

إلايعرفهالاحتىبلالعندمنزلتهخقاءفييبالغبكرأبوالاديبوكان

بقدومسمعمتىكانولقد-:الاديبأدركممنوهو-عمارةقالالافراد.

ويسالهعليهفيسلمالفصلاءمنفيهاعمنوسالالبابلىلقيهاقافلة
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زبيدأهلخرجولما.ومراعاتهإكرامهفيجهدهويبذلويقربهمعهالنزول

وشفقتهوماله،لاعيانهموجاههكرامتهالاديببذلعدنلىإمهديابنمن

ثلمهم.وسدكلمهمدملحتىوفقرائهملضعفائهم

حتىعنهالهالعذرفياجتهدالسلطانمعزلةفاضلمنوجدمتىوكان

هـ536سنةسبأبنمحمدالداعيومدحعدنقدمالطرائفيطالبأباأن

أولها:لجيشاأميربنالافصلبهامدحكانالصلتلابيبقصيدة

تشبيبالناغزلابهفكفىالتشبيبامدحكغرائبنسخت

غريباالغريبفينوالكفاجعلوزمانهمكانهالغريبناو

القصيدةفيهفوجدالديوانللداعيأهدىالرشيدالقاضيقدمولما

أنهالاديبفعلامالطرائفيابنقصيدةلهيسيرأنالعنديالاديبلىإفكتب

الطرائفيابنعناعتذارالحقهاوأبخطهوكتبهاالطرائفي،بنعليأدركقد

شعرهمن

مغصوبامديحهاسواكفيهاغداوانمكينياصفاتكهذي

طيباطيبكبشريفزادهاقدفانهإليكلمهديهافاغفر

منعليهميردلمامصركتابعليهأثنىوالإنشاء،الكتابةمجيدوكان

عمرهآخروامتحن.التسنيممنوأحلىالنسيممنأرقأشعاروله.مكاتباته

سلبقدالزمانأنعلمتذلكبلغنيحين:عمارةقالالبصر،بكفاف

سراجطفأتوجمالهابذلكطمستالاياموأن،بصرهسلبحينبصيرته

فتضاعفتيغرسهكانالذيالخيربثمرةاللهأحياهبصرهكفولماكمالها.
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يضرهنو،فرفعهيخفضهأنأرادالزمانكأنجماعتهوالدولةأهلعنده

مسجدهاثارهمنوكانتقريبا،58.سنةبعدنالاديبوفاةوكانت

اهـ..بعدنالعنديبمسجدالمعروف

هوإنمافضلأحمدالاميرعنهنقلالذيالاهدلكتابأنواعلموا

شيخمكتبةفيالوالدسيديمعرأيتهالذيالتاريخماو".الزمن"تحفة

الديبعلابنظنهوزبيد("،تاريخفيالمستفيد"بغيةفهوبالمدينةالإسلام

فيوردلماتصحيحوهذا،"الميموناليمنتاريخفيالعيون"قرةمؤلف

لبامخرمة،"عدن"ثغرتاريخفي(1ذكر)للعنديتجدونوربما.لكمكتابنا

عندالمطبوعمننسخةمنهرأىنهحامدالاخوأخبرنيطبعأنهسمعنافقد

باوزير)2(.عوضمحمدالشيخ

.ذكرا:لوجهواكذا(1)

المعلمي:الشيخبخطالرسالةاسفلكتب)2(

:هادونالسيدلىإباوزيرعوضبنمحمدالشيخمن"كتاب

معروفغيرالمسجد"هذا:لفظهماالمسجدهذاعنلالسؤفيكتابعنبجو

بقايامنولعلها،باقيةتزاللا....نالميدأماممسجدمنارةالانعدنوفي...الان

لمسجد".اهذا



متفرقةرسانل

واليهالشمخمق



.
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الصيلمي[لىإلمعلميا]رسالة

341

الرحيمالرحمناللهبسم

الصيلميمحسنبنصالحالسيدالإسلامعلمالهمامالعلامةسيدي

الله.حرسه

وبعد:،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

معلم:غيرفاعلمماذق،غيرومصادقصادقمحبمقالةإليكفأرفع

بالمأمومين.ورفقاللسنةاتباعامكنماقصرهاالجمعةخطبةفيالاولىأن

وعذره،الناسازدحاممعواحدمقامفيالقعودعليهيشقمنفيهمفان

.الخروجلىإلحاجةاتضطرهمتكادلجمعافيكثيرانرىفإننا،واضح

المشقةلهمتناكلهموأعوانهعمهولادو-لىتعااللهأيلده-ومولاناكيف

أشديرولممعاذ؟إ"ياافتان"!يح:قالوقد.بهمالازدحاممعالحرلاضرار

حينئذ.غضبامنه

أقصر.والاخرىالفجر،سورةقدرالاولىولتبلغ،الخطبةفقصروا

العربورووسبهاخطبعفب!م،اللهرسولخطبمنخطبةواليكم

،والمشركلمنافق1و،المرتابوالشاك،الموقنالمومنوفيهم،حاضرون

النادر،إلانحوهأوجسملتأذيالمسجدفيالبقاءعليهيشقمنمعهوليس

؟اليومفكيف،العباداتغيرتشغلهمعمالغالبالهميكنلمإذ

حمد،كلماتبعشر!لمجدالنبي"خطب:قال،اللهرحمه)1(الجاحظقال

:قالثمعليهوأثنىالله

3(.1/20،330):"والتبيين"البيان(1)
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فانتهوانهايةلكموإنمعالمكم،لىفانتهوامعالملكمإنالناسأيها

اللهمايدريلامضىقدعاجلبين،مخافتينبينالمؤمنإن.نهايتكملىإ

نفسهمنالعبدفليأخذ.فيهقاضاللهمايدريلابقيقداجلوبينفيه،صانع

.الموتقبللحياةاومنالكبرة،قبلالشبيبةومنلاخرته،دنياهومن،لنفسه

دارمنالدنيابعدولامستعتب،منالموتبعدمابيدهمحمدنفسفوالذي

اهـ.النار".اولجنةاإلا
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"[وترجمتهالهندشعراءمشاهيرأشعارفيمنتخت"كتابتقويم1

علىالأزهريثمالديونبديصارمالصمدعبدالفاضلالاخأطلعني

الهند،فيالشعراءلمشاهيرأخلاقيةأبياتافيهاانتخبالتي1(هذه)طرفته

المصريين،منأصدقائهبعضلاقتراحإجابةنظما؛العربيةلىإوترجمها

.الصعوباتمنذلكفيمامع،التزمهبماالوفاءفيجهدهبذلقدفرأيته

إذافكيفشعر؟ترجمةكانتإذافكيف،صعبةنفسهاالترجمةفان

متفقةواحدةقطعةفيمتفرقةأبياتعدةجمعالتزمإذافكيفنظما؟كانت

؟والرويالوزن

الفنيةالمزايامنللأصلمماكثيراالفرعلفقدانكافيةوحدهاوالترجمة

كلها.يفقدهالمإن

الاقتصارعلى)2(-قالكما-المترجماضطرتالصعوباتتلكأنمع

يتحرىنثريةترجمةالنظميةترجمتهلىإضملووحبذا.المفهومأخذعلى

لحقرعىو،المصريينمنأصدقائهبمقصودأوفىذلكفان؛الدقةفيها

نإذلكفاعلوهو،عامةمواطنيهلحقوبل،كلامهمترجمالذينالشعراء

لى.تعااللهشاء

قلم.سبق"هذالم:الاصل(1)

الاصل.فيكذا)2(
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صآلر!ص!الر!إلمحه

..الازهر.مجلةمديرالمحترمالأخ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

من(المكيالحرم)مكتبةالخيريةالمؤسسةلهذهماعنكمخافغير

بقعةأشرف،الحرامالمسجدحضنفيفانها؛الغايةوجلالةالموحشرف

فيه،والمجاورينالبلدهذالاهلالعلميالمرجعوهي،الارضوجهعلى

.الارضاقطارجميعمنتحجهالتيالمؤلفةوالالوف

تقومأن،الدينيةولاسيما،العلميةالمؤسساتسائرعلىفحق

المكتبة،هذهلىإتهدىكانتفقدالازهر،مجلةالمقدمةوفيبتعضيدها،

ونشر،الحقلىإالدعوةهيالتيمهمتهامنلحاصاقدرابواسطتهافمؤدي

إهداءلىإلتعودوالذكيركمفرايناأخيرا،منااحتبستثم،المعرفةنور

.والسلامالشكر.ولكم،كالسابقالمكتبةلهذهالمجلة
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الر-جصالرتج!إلمحه

345

...الشريفالأزهرمكتبةمديرالمحترمالفاضل

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

العلميالمرجعهي(المكيلحرما)مكتبةالخيريةالمؤسسةهذهإن

قليلغيرعددوفيهمعليها،والقادمينبهاوالمجاورينالبلادهذهلأهل

شيءلطلب،العالممكتباتمنومواضعهاالمخطوطاتلىإيتطلعونممن

ذلك.غيرأوطبعهافيالسعيومنها

هذهلىإالأزهرمكتبةفهرستمننسخةباهداءتتكرمواأنأرجوفلهذا

شاكرمحمدبنأحمدالشيخفضيلةاستلامهافيأنبناوقدهذا.المكتبة

إلينا.لهاوارسابتجليدهاليقوم

احترامي.فائقوتقبلوا
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اوفيرالرنجصآلله

ثارا!ملأا1إلىالمدخل

"المصري"الناشرمجلةمديرالمحترمالفاضلجناب

وانه.الممتازةمجلتكممنالاولالعددعلىوقفتواحتراما.سلاما

الخيريةالمؤسسةهذهأنوبمامحسوسا،فراغابهتسدونجليللعمل

البلادهذهلاهلالوحيدالعلميالمرجعهي(المكيالحرم)مكتبة

فأرجوالاقطار؛جميعمنإليهاتفدالتيالكثيرةوالجموعلهاوالمجاورين

منالمكتبةعلىيردمنليطلعالمؤسسةهذهلىإالمجلةبإهداءتتكرمواأن

لمقصودمحققوذلكبمصر.والنشرالتأليفحركةسيرعلىالمطالعين

احترامي.مزيدوتقئلوا.لمجلةا
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المعلميالشيخإلىصولاناللهعبدمحمدالشيخمن]رسالة

القرائض[فيمسالةفي

347

ورقةالطلبةأحدعلىعرضبيقينالفرضيينأكابرمنعظيمارجلاأن

أجابنهو،زمانهفيحصلتأنهازعم،الفرائضفيمسألةأعلاهافي

المباهاةلاوالاختبارمعهالمذاكرةبهاقصدنهفيهالهويذكرعنها،

بينيفرقفكأنهيده،بخطسؤالهفيذلكعلىستقفونكما،والامتحان

.والامتحانالاختبار

بقوله:الطالباللهفألهمفيه،لجوابالتحريربياضالسؤالأسفلوكان

المسألةهذهعنبهأجبتمالذيلجواباليتوضحواأنسيديأرجوكم

لاعجيبةعويصةالمسألةهذهفانعندنا،أثرلكمويبقى،منكمأستفيدهلكي

وغابالمذكورةالورقةخذو،منهوضحكالشيخفشكر،سواكميحلها

عاميبخطواضحغيرجوابأسفلهاوفيبنفسهاعليهأعادهاثم.عنه

كلماته.رسممختل

كما-حسابهافعملتلي،إوقدمهايدهوقبلمنهالطالبفأخذها

بأنلعلميالحيرةفأخذتني،حسابهمعيتوافقفلمأيضا-عليهستقفون

زمنذلكعلىوذهبفأخفيتها،بيقينالجهةتلكفيفرضيأكبرالرجل

طويل.

نأبعدمصادفةوجدتهاإذكتبيفيأفتشالايامهذهفيكنتوبينما

واثقلانيفضيلتكملىإأقدمهاأنفاستحسنتونسيتها،ليبامنراحت
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هذاخصيميمنالرجلبأنيقينوعلى-عليهستقفونكما-بحسابي

بتقسيميالزوجاتنصيبفيأهوخطئيعلىرشدونيوفراجعوها،العلم

الأربعوأحصرللأخيرةالربعربعخرجأو،الواجبهوكماالخمسعلىله

واحدةالبائنةفان،الاولالاربعبخلافمتيقنةلأنهاأرباعهثلاثةفيالباقيات

.سيديذلكغيرفيالخطأأو.معيتةغيرمنهن

،سوايحدينتظرهاولالاحدليستالانالمسألةهذهبأنالعلممع

هذهمعمرسلةوهي،الاصليةالوزتةفيشرجهاعلىوستقفونمهلكمفعلى

.بصيرةعلىلتكونواأيضا
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هوإذ،خطئهوأعتمدهافإنيهذهصححتمإذاأنكمسيديياواعلم

المخطئ.فأناالخطأموضعلىإتمونيأرشدوانيسهو.لامنفجلبشر،

شققتنيألأعلموإني،وكرمهبمنهللصوابويوفقكميساعدكمفالله

غيركمأراجعهمنهناوليس،أفعلماذاولكن،مشغولوننكمو،عليكم

محوني.فسا

قاصدهلكلملجاودمتم

9135سنةالحرامرجب03/

محسوبكم

صولاناللهعبدمحمد
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[صولانمحمدالشيخسؤالعلىالمعلميالشيخ]جواب

الله.أعزهصولاناللهعبدبنمحمدالشيخالعلامةالاستاذسيدي

المذاكرةالمتضمنكتابكوصلني.وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

بقولكم:الاولالمجيبتنعتونفرأيتكمفتأملتها،،الفرضيةالمسألةتلكفي

"،الجهةتلكفيفرضيأكبر":وقولكمالفرضيين"،اأكابرمنعظيما"رجلا

فيولاسيما-قدركمجلالةمعوقولكم"،العلمهذاخصيصي"من:وقولكم

".نفسيلىإالخطأأنسببلمخطئأنهأظن"ولا-:الفنهذا

العظيمذلكجوابإن:أقولأنإلايسعنيلاالنعتهذاعلىفبناء

لا-العلمهذافيولاسيما-مكانتكمعلومنأعرفهماعلىوبناء،صواب

التوجيه.وهاكمأيضاهصوابجوابكمإنأقولأنإلايسعني

عليها.أنتمتبنوالمأمورثلاثةعلىجوابهبنىفإنهالعظيمذلكأما

الربع.لهنجعلتموأنتم[،]الثمنللزوجاتجعلأنه:الاول

منهوالباقي،للزوجاتماربعالاخيرةللزوجةجعلأنه:نيالثاالامر

جهلثم،الأخيرةينكحأنقبلإحداهنالمتوفىأبانتياللاالاولللأربع

سواء(.بينهن)يقسمهي،الأربعأي

جعلتموهاالتيوهي،الثالثةالمسألةفيوهيالشقيقةأن:والثالث

!درية.ا

علىبناهأنهيحتمل-()1الثمنللزوجاتجعلهوهو-الاولالامرفاما

تتبين.لمكلمة)الثمن(وفوق(،)فقطتحتملكلمة()الزوجاتفوق(1)
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لبقيةنذرن-وارثافرعلاإذحتماالتركةربعولهن-لخمساالزوجاتأن

مامنهملكليتمبحيثبينهميوزع،التركةبثمنأعني،مالهنبنصفالورثة

الثمن.إلالهنيفرضلملولهيكون

يكونأن"وهيالصورةهذهفيأصحابنافمذهب،الثانيالامرماو

المطلقةوتجهليموتثمأخرىوينكحإحداهنفيبينزوجاتأربعلرجل

أخرج"أو:بقولكمذكرتموهمامذهبهم"الاخيرةمعرفةمعالاولالاربعمن

متيقنةلانها؛أرباعهثلاثةفيالباقياتالاربعوأحصرللأخيرةالربعربع

".معينةغيرمنهنواحدةالبائنةفان،الاولالأربعبخلاف

الاربعمنلثلاثللزوجاتمماالباقيةالارباعالثلاثة:يقولونثم

الثلاثعلىفينقسم،منهنالمبانةتتعينبأنالبيانلىإفيوقف،الاول

وورثةبعضهنأوورثتهنأوالأولالأربعيصطلحبأن،الصلحأوالبواقي

الصلح.عليهوقعماعلىالموقوففيقسمالباقي

توجيههتقدمماعلى-الثمنللزوجاتجعلأنبعدالعظيمذلكفكأن

ثم،الجملةفيذلكفيصابو،للزوجاتماربعالاخيرةللزوجةجعل-

معمنهن(1)الموجودتاناصطلحأواصطلحنالاولالاربعأنعلىبنى

السواء.علىبينهنالموقوفقسمعلىالمتوفاتينورثة

نذرتالشقيقةأنعلىبنىالعظيمذلكفكان؛الثالثالأمرماو

قامأنهقرضأوموجودةهيتكنلملوكمابينهمتكونبحصتهالشركائها

.الارثمنمانعلها

.لموجوتانا:لاصلا(1)
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جوابه،طبقالنتيجةفكانتالامور،هذهباعتبارالمسالةرتبتوقد

تقسمونهثمالتركةمنالثمنللزوجاتتفرضوابأنأحببتمإنفاعتبروها

علىالاولالاربعبينالباقيةأرباعهوئلاثةكاملا،ربعهللأخيرة؛بينهن

.تعلمونماعلىالمسألةوبقية،السوية

الشقيقةأن-لاكدريةجعلتموهاالتي-الثالثةالمسألةفيتفرضونثم

...العظيمذلكجوابطبقالنتيجةتجدونفانكم،وارثةغير

الامور!لهذهتعرضلجواباولاالسؤالفيليس:قلتمفان

الالغاز.أرادوكأنهعليها،يدلوفقهاعلىلجواباترتيبه:قلت

المسألة؟هذهفيلجواباهذاتصحيحيمكنكيف:لكمقالأنهوافرضوا

مقامها؟يقومأنيصحماأوالامورتلكفرضلىإمضطرينترونكمألا

فرضوانماذكرتماعلىبنىالعطيمذلكيكونأنيجوزأنهعلى

الصلحفرضفأماالاختبار،لمصلحة(غلطأنهيعلم)وهوالثمنللزوجات

.مخرجأقربأنهرأىفكانه

فيعزوجلاللهفأوقعه،وامتحانهبدعواهعوقبيكونأنيجوزو

علمطالبإحداهماقيأوفيهمايقعأنيبعدفاحشتينشنيعتينغلطتين

عالم!عنفصلا

لى.تعااللهشاءإنالحيرةعنكمانجلتفقدحالكلوعلى

الحكمإلايسعنيلاأنهقدمتفقدلجدولاتضمنهالذيجوابكموأما

الخمسفيوقعالاشتباهيكونأنفرضتمتكونواأنذلكووجه.بصحته

عليهاشتبهتأخرىونكحالاربعإحدىأبانانبعدالرجليكونبأنمعا،
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لمنكوحةولابعينهاالمطلقةيعرفيعدلمبأنكلهنالخمسمنالمطلقة

بينهنالموقوفالربعيقسمأنعلىاصطلحنكلهنالخمسوأنأخيرا،

آخذلا:قالت،الاولالأربعمحتساالأخيرةالزوجةأنقرضتمأو،بالسوية

منكن.واحدةمثلإلاالربعمن

لو"حتى:بقولكمذكرتموهالذيلجواباتصحيحيمكنوهكذا

يكونبأنعملتها"وقدقطحسابهمعيتوافقلاأربعاالزوجاتاعتبرت

الثمن،ربعالاخيرةيعطيثم،الشرعحكمطبقأربعااعتبارهنمرادكم

موقوفا،فيكونبأعيانهنيعرفنثمالاولالاربعمنلثلاثالباقي:ويقال

فأما،الاخيرةالزوجةحقفيالاالمناسخة(تصحلاهذاعلى)ولكنه

بشيء،منهمالواحدةيحكملمالاحتمالعلىفإنهاالاولالأربعمنالمتوفاة

محة.المساأوالبيانفرضعلىكانإنإلاورثتهابينيقسمفكيف

ولاتذكرلماحتمالاتعلىمبنيالجوابينهذينتصحيحإن:قلتمفان

إليها!أشير

بيظنكملحسنفضليإظهارقصدتمتكونواأنيجوزأنه:لجوابفا

حسنانتفاءمعيكونقدالاختبارلأنالاختبار؛منأحسنالمعنىوهذا

علىباشقاقيشعرالامتحانفإن،الامتحانمنخيرالاختبارأنمع،الظن

المصيبة.علىالمحنةإطلاقشاعولهذا،المسؤول

،السدسللجدتين:يقالأنالسؤاللظاهرالموافقلجوابواهذا،

منالمبانةتتعينحتىتوقفأرباعهوثلاثة،ربعهللأخيرة؛الربعوللزوجات

ذكرتم.فكماالباقيماو،بحسبهفيعملصلحيقعأو،الأولالاربع
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علىبينهنالموقوفقسمعلىاصطلحنالاولالاربعأنفرضناإذاثم

بحسبعملذلكعلىهلكمنوورثةمنهنبقيمناصطلحأو،السوية

الورقة.هذهظهرفيترونهاكماالاختصارعلىجدولفيرتبتهاوقد.ذلك

بعدوقد،العلامهذاعلىمتطفَللانيغلطاحسابيفيلعلأدريولا

بتنبيهيخطأوجدتمإذافتفضلوا،المسائلهذهمثلبمزاولةجداعهدي

عليه.

منلكميعرضفيمابالمذاكرةتسعفونيأنفضلكممنرجووهذا

منهعنديكانفماجدا،ذلكويسرني،العلمهلدأبهذافان،المسائل

تعاونامعاعلينااستغلقوما،منكماستفدتهعليئصعبوما،ذكرتهعلم

الموفق.والله،عليه
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[الأهدليحيىبنمحمدأبناءمن]رسالة

موخلأ<كتئااللهبإذنلاإتموتأنلنفس!انوما>

لله.الحمد

بنالرحمنعبدالشيخالاسلاموجيهالحجةالعلامةالقاضيحضرة

الله.سلمهالعتميالمعلمييحبى

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

)1(لدناووسيدناوفاةعنهمحيصلاالذياللهقضاءمنأنيخفاكملا

البقاء،دارلىإالفناءدارمنوانتقاله،الأهدليحبىبنمحمدالعلامةالسيد

الرضى،إلاوسعناماولكنانطلاقهوأزعجنافراقهعليناشقلقدفوالله

وحسنوالصبربالثباتولنا،والرحمةبالمغفرةلهالدعاءفالمطلوب

الاستقامة.

سيفوسيدنا،المؤمنينميرمولاناحضرةلىإمكاتيبحررناوقد

منهملجواباوتناول،حضرتهملىإلهاإيصافضلكممنأرجو،الاسلام

إليكم.هذاحاملرسولنالىإوتسليمه

وكانت.إسماعيلراقمهومنمنااللهورحمةعليكمالسلاموشريف

.9133سنةرمضان11الموافقلخميسايومالوالدوفاة

الاهدليحيىبنمحمدابنااللهوعبدقاسم

قلم.سبق"وولدنا":الاصل(1)
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اوتجصتج!إكالى

فروريموافق4135سنةالقعدة11فيدكنحيدرابادلىإكلكتهمن

.المباركالربوعيوم3691سنة

الرحمنعبدالشيخالعلامةالأجلمولايالفضيلةصاحبحضرة

آمين.بقاءهاللهأداماليماني

الرفاهيةبكماللازلتمالدوامعلىوبركاتهاللهورحمةالتحيةإهداءبعد

العز.ودوام

المعارفبدائرةالمصححعنابحثمدةمننيأأخبركمسيدي

،رانكونبلدةمنحضروامسافرينعندكنتوأمس،العثمانيةلجليلةا

تيبمذاكروصلتأنلىإوأحوالهدكنحيدرابادعنمذاكرة(1)وصارت

سيادتكماسمعرفتولماإليها.المشاربالدائرةالمصححهومنلاعرف

.هناكنيتشاهدوأنسيادتكممنراجياخطيبتحريراليوم)2(بادرت

كلكتهفيوأنامدةليو،المكرمةمكةليأهامننيأيخفاكملاسيدي

فيها،مفقودةالعربيةالكتبفوجدتتدءكلعنفيهاوبحثتوصلتهاولما

عنشمرتوبعدها.زائدةبأسعاروسورتبومبئيمنالكتبيطلبواهلهاو

ومن،حجازيةعربيةمكتبةوفتحتالأحد،الواحدعلىوتوكلت،ساعدي

الاوقاتبعضففيالتقدمفياللهبفضلوهيللمكتبةوفتحيوصوليحين

."رةصاو":لاصلا(1)

."درةبا":لاصلا(2)
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معولكنمنهامراراوطلبت،العثمانيةالمعارفدائرةمطبوعاتلىإاحتاج

بومبئىفيالمكاتبعليهايتحصلواالتيالأثمانعلىتحصلماالأسف

والمكاتب)2("انات"اربعةالربيةفي1(كميشن)لييجعلونبلوسورت،

رجلواحدبتوسطإلاذاكعلىتحصلأكيفعرفتولا،بالنصيفةالثانية

حضرتكم.متل)3(جليلفاضل

تبخلوالاأنالكريمولرسولهللهفأرجوكمذاكلكميمكنكانفان

يكونخيريةمسألةوهذيبها.تمسكأعليهاتدلونيبطريقةولوبجاهكم

كفاعله.الخيرعلىوالدالمناصف،فيهاالاجر

أطلب.)4(..وفي-الخصوصبهذاللمهتمجوابحررتأيضاواليوم

المولىبعنايةمحروسينودمتم.لكماحتراميفائقمعحضرتكممنالدعاء

آمين.،الكريم

فيلاالقادرعبدحمدأ

التوقيع

"."العمولةبمععىالهنديةالقارةشبهفيمستعملةإنجليزيةكلمة"كميشن"(1)

"."بيساتأربع""انهوفي!انه"عشرةستالواحدةالربيةفيكانت""آنهجمع2()

.""خر:الاصل)3(

تتبين.لمكلمة)4(
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المعلمي[الرحيمعبدبنمحمدالقاضيمن]رسالة

الىتجصالرتجصالمحه

كلبهمتهوناطح،ليالمعاقننتسنممنالنجباء،وتاجالادباءكوكب

زينمرا،بلاالقلوببمجامعالاخذ،لهدىا...الاكارمسليل،ليعا

....وحليفالمفاخر،

ورونقنورالصديقمنعليهاصلهمرةبنتيمبنيمنفتى

معاليه،اللهأدامالمعلمييحيىبنالرحمنعبدالقاضيالعلامةالشيخ

فيواياهوتولاناالشرور،عنهوصرفسوء،كلمنذاتهوحفظ،لياليهوخلد

النعيم،ثمراتمنخلىو،النسيمعرفمنأطيبعليهسلامالأمور.جميع

غنتوما،ليلجنما،عظيممنكريمورضوان،رحيمربمنقولاسلام

طربا.بالحمىهزاراتتغنتوما،مطوقة

عليه،يتوفاناحتىالاسلامدينوعليكمعلينايحفظأنالمسؤولوالله

المضلين.البدعواهلالمشركينويذل،وأهلهالاسلاموينصر

الرضية،اخلاقكملىإمشتاققلبعنالتحيةواجبلأداءصدورها

شعريفليت،عروتهتنفصملابالودوالقلوب،البهيةالحسنةوشمائلكم

فهوالامور،أزمةاللهفبيد؟الاتفاقأسبابييسرومتى،التلاقيكونمتى

.الخلاقالملك

عليه.ثناءاحصيلا،تحمىلانعمففيوذويهالمملوكعنسألتموان

رويةلىإوالتوق،لقائكملىإالشوقغيرقلبيفيشغلثمةيكنلم
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قلبسكنلوأو،ذابلما...بعضهحمللوماالشوقمنفعندي،محياكم

الحجار.منكانولولذابغيري

شيقفؤادليوأتيتإلاطائرترنمأوبرقلاحما

قدير.يشاءإذاجمعناعلىوهوتصير،اللهمن.)1(.الأمور.ولكن

،حراموبيت،آمنبلد؛المكرمةمكةالقرىأممنهذاحررتوقدهذا،

لرأيتمللحجبقومكمتشرفوالوأنولعمري،لكمخيرالكانسكنتموهلوإذ

الاولالعصرفيحجكمبينلجلياالفرقوترون،أعينكمويقريسركمما

،السعوديالعربيالصقرالملكلجلالةاصاحبعصرفيحجكموبين

ملكه.اللهخلد

،والصوابالسنةمنردهالذيلجوابامنتنسونالاأنوالمرجو

القاضي،السعوديةالعربيةالحكومةنزيل،المكرمةمكة:العنوانويكون

العتمي.المعلميمحمد

الاخولادو،العتميالمعلميالرحمنعبدالقاضيالاخلديناومن

كما،السلامجزيليهدونكمالسعودأبووالولدومحمد...اللهعبدالشهيد

.وختامبدءاواخوانكمأولادكموعلىعليكمهو

وباذلهالدعاءمستمدأخيكم

العتميالمعلميالرحيمعبدبنمحمد

/270/10136

تتبين.لمكلمة)1(
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آلرتيرلرآتجصآلمحه

1!ملأاثار1ادالمدخل

الشيخمولاناوالعلومالفضائلجامعلىإ-لهاللهغفر-اللهفضلمن

الرباني.باللطفمحفوظالازالاليمانيالرحمنعبد

وبركانه.اللهورحمةعليكمالسلام

أكتبانأريدفانامصر،لىإخلانيبعضذهبقد!المحترمسيدي

ناشر،اوبجمعيةالمفرد"ل"الادبلشرحناالطبعمسالةفيهويتكلمأنإليه

بهليزنوا""تعارفاو("تقريظ"الشرحعلىتكتبواأنفضلكممنفارجو

عسير.لطبعهوعدغيرمنالشرحوإرسال،طبعهفيويرغبواهذاالشرح

انواعمناجتنبقدالشارحأنالشريفةكلماتكمأثناءفيواذكرو

كانإنوهذاالهند،أهلمنالحديثشراحعنهايجتنبقلماالتيالخطأ

جزاكم،الغلطاتهذهمثالعن)1(منزهةصارتالكتابلكن،فضلكممن

دمتم.ماطبتم،وزيادةالحسنىلكمجزلو،وسعادةخيراالدارينفيالله

المخلصصديقكم

اللهلهغفر،اللهفضل

مؤنث.الارديةفي""الكتابفلفظ.الارديةتاثيرمن(1)
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الحمدلله.

361

1373سنةالقعدة91

بنالرحمنعبدلشيخ1مولاناالمحققالعلامةالحميمالصديقحضرةلىإ

امين.بخيردامالمعلمييحيى

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

أنكملىإفيهشرتمو،وصلنيالأولىجمادى8المؤرخكتابكم

فبقيت،الكتبشأنفيمصرمنالمكتبةمديررجوعبعدليستكتبون

عليكمأعتبلاحالكلعلىواني.بذلكأتشرفلمالانلىإولكنمنتظرا

أمريكا،فيغائبوهوللناظمكتبتمالتيالصوافحالثلاثجهةمنخصوصا

يفعللمولكنه،ففعلت،الخلاصةمنهالهألخصأنأمرنيرجوعهوبعد

فيرسلهامقدربثمنمضمونةابتعاثها)1(...ابتعاثهاعلىحرصتوكمشيئا.

...الصفحةيكتبهأنأرادمن...قالولكنهمضمونا،مسجلاكذلكإليكم

فليفعل.

فيلهوقلت،الكتابلكمكتبنبعدأيامقبلعليهمررتوهكذا

أتعبلانهشيء؛نفسهفيالشيخأنأظنالأشهاد:رؤوسعلىلجوابا

للدائرةالفائدةمنفيهلماالكتابذلكإرسالعلىتحريضكمفينفسه

كتابته.لىإتلتفتوالمولكنكم،وللمطالعين

صالحاللهعبد..بعد.حالكلوعلى،كذلكالشيخليس:فقال

الرسالة.هذهفيسيأتيماومثله،تتضحلمكلمة(1)



العلاملأاثار1لىاالمدخمل263

منهفرغتمماترسلواأنالمذكوربواسطةأعرفكمأنعلىأكد...الملاحي

أعطيه،فأناشيئاأرادإن:للشيخيقولللخلافيقل:ليوقال".الاكمال"من

من..كبر.محمدجارناسوىأجدفلم،بيومالمذكورسافرأنبعدوهذا

الجزءفيبالشروعمروقدلكم،)2(هديةفاعطيته)1(،اللهسعدقيمنسكان

فدعا،أفعلفلم....شدادأباأنوطاوعني"العمال"كنزمنلخامسا

طبعفيالستاروعبدوالحقيرالتصحيحفيفشرعواطهمعفجعلهالموصلي

صفحة،أربعمائةنحوفيالاولىالحصةمننفرغاننكاد"الزمانمراة"ذيل

اأكثره.شعرهمنذكرشاعرلرجلترجمةذكرذاأشعارأكثرهولأن

كتابو...له،الجوهرسالمبنمحمدكتابسلمتموأرجوكمنعم

جوابهلهرسلتوكتابا،ليكتبالدينيباسويدانسالمبنأحمدلتلميذكم

اللهعبدوالشيخ،لهتسلموهأرجوكميمنيبن....،العاملحجاجاأحدمع

الدكن.ابادحيدرأخباربالمشافهةمنهاسمعواالخلافيصالح

)3(....بنأحمدبناللهعبدالفقمرالمستمدوالسلامهذا

الاصل.فيكذا(1)

،القراءةهذهغيرتحتمل)2(

"."مذحجولعلهاالكلمةهذهتحررلم)3(
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الص!صجمصالرتج!ابمه

363

وصحبه.والهمحمدسيدناعلىوسلماللهوصلى

يحيىبنالرحمنعبدشيخناالورعالعلامةالشيخالوالدحضرة

لى.تعااللهحفظه،المعلمي

ومرضاته.وتحياتهوبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

وناظرةالكريمتينيديهلمصافحةعنينائبةرسالتيصدرتسيدينعم

الصحةأتئمفيتكونواأنوجلعزالمولىأسأل.الطاهرةالبهيةلذاته

وطوله.بحولهالمغفرةوعمتهمالرحمةشملتهمممنيجعلكنو،والعافية

السالمينمناللهأعادهالمباركالفطرعيدبقدومأهنيكسيدينعم

امين.امينلهمالمغفور

شاهدهماسوىشجنمعناولم)1(وعافيةخيرفيفنحنعناسألتموان

الرئةأصابأنهالدكتورأفادالمرضىوبشأنه.يحبفيمابكيجمعناالله

،الاسبوعفيإبروثلاثحبوبأربعوالليلةاليومفيوعلاجنامرضقليل

خيراللهجزاكمظلوب،سيديمنكوالدعاءللجميعالشفاءاللهونسأل

الدارين.

الله.ورحمةسيديعليكوالسلام

)1(كذا.



العلاولاأثارلىإالمدخل463

والاخوانمحمدوالولدالرحمنعبدوالوالدبالسلامنفسكوخصوا

للجميعمنكوالدعاءعنا.سألومنالواحدوعبدوأحمداللهوعبدمحمد

الشكر.ولكخيرا،جزيتم،مطلوب

هـ3731رمضان62بتاريخوحرر

الانسي.دحوانصالحأحمد:لكالداعيمعروقك
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ال!-يرالرتج!إلمحه

365

يحيىبنالرحمنعبدالعلامةالشيخالفضيلةصاحبحضرت

الله.أبقاهالمعلمي

بخير.تكونواأنوأرجو،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

صاحبمولاناعلىبالتاكيدوساقوم،الكريمةرسالتكمتسلمت

إذاوسأحاول،"الصنعانيالرزاقعبد"مصنفكتابموضوعحوللجلالةا

نأوملاحظةمعتبربخطبتنسيخهللقيامأصدقائيبعضتعميدموجوداكان

نأنسألوالله،نسخهمنالفراغبعديقابلنوالفقهاء،منالناسخيكون

واللهدعواتكمأرجو،بعجلوهذاتقصير،كلمنمحواوسا،بهبالظفريوفق

ولرعاكم.يحفظكم

تي.تحياوتقبلوا

ولدكم

وشركاهباعشن

61//61377
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وحدهللهالحمد

الدكن.حيدرابادلىإعدنمن

.9291سنةجون8موافق9134سنةمحرم11في

يحيىبنالرحمنعبدالفاضلالشيخحضرةالمحترمالمكرمجناب

.مجدهدام...اليماني

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

اخرهلىإ....وباشروصولهأسزناالماضي23المحرركتابكموصلنا

..واستلمناها.وصلت013ورسةوثلاثينمائةالبوسطةطريقعن....علم

انه46جنيهعشرين...سداد.طرفكملناوالباقي،أمركمتحت....الكتب

.والسلام،يحفظكموالباريحرر،للمعلوميةورسم

بارحيماللهعبدصالح

وشركاهباعشن
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الأعظمي[الرحمنحبيبالشيخمن]رسالة

367

)الهند(

كاأعظمممو،

سبحانهبسمه

بنالرحمنعبدالشيخالعلامةالبصير،الناقدالخبير،العالمحضرة

به.ومتعنالىتعااللهحفظهالمعلمييحتى

الله.ورحمةعليكمالسلام

اختلالسمنتمكنالمنيأعلىهذايوميلىإآسىأزاللانيفاوبعد،

قدأنهوالاسف،المنورةالمدينةلىإخروجيقبلالأخيرةللزورةالفرصة

أطالعكمأنالظروفتمكننيولمأشهرخمسةمننحوعودتيعلىمضى

العفو.فالمرجو،عنديمنبكتاب

نيللسمعا"الانساب"فطالعت،أمركمامتثلتقدنيأإليكموأنهي

سبقاسبقتموقد،المتعةكثيرةواللهفوجدتها،تعليقاتكمفيالنظروأمعنت

لكماللهفأجزلمغمزا،فيهالناظريجديكادلابحيثالتحقيقفيبعيدا

خيرا.عناوجزاكمالمثوبة

نأفأحبالتوقفلىإدعتنيتافهةأشياءمطالعتيأثناءليبدتوقد

لامركم.امتثحا،عليكمأعرضها

"الانسابمنالاوللجزءا"

فإن؟الاموييرسمهفيالصوابهل:الاموي350:الرقم84،:ص



أثارالعلاملأ1لىإالمدخل863

لهاويقول:فقال.امويهالسمعانيسماهاجيحونطرفعلىالتيالبلدة

الميمبضموامويه،الباكوبيعلىعلقتمماوراجعوا83(./1)امويه:الناس

عننقلتمكماخالويهمعاملةتعاملأنهاأرىولاإلا،ليسالواووسكون

.(1/841)الاكمالالتبصير""

شاعرهم:قال

ايدهمىبرنيارزيربايماوودرشتيهاءاموىري!

ني"الثالجزء"ا

حبتة،بنسعد:الصواب:البجليخيثمةبنسعد:91:س19،:ص

ذلكوغيروالاستيعاببجير(بنوسعدحبتةبن)سعدالاصابةراجع

.(121و)3/(1()2991/)"الإكمال"وخصوصا

عليأبوابنهسمع-علياباابنهسمع:9:س،185:ص

)2(المركبأخطاءمنأراه-القناءفيسمعتهوأما7::س،183:ص

.الغناء""والصواب

لهأنغير-التصوففيحسنكلاملهأنغير:13س،184:ص

إلخ؟حسناكلاما

ولاء،أونسبابكتمرلىإنسبةالبكتمري،90:سالتعليق192،:ص

الدرر"فيلبعضهمترجم،كثرةبهالمسمينوفي.التركيةالاعلاممنوهو

".اللامعالضوء"فيولبعضهم("الكامنة

.(1/991):ابلصو1و،اكذ(1)

الطباعة.عندالحروفيركبالذيأي2()
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جيل:سرةالبيا""القاموسفي،البيسري7::سالتعليق793،:ص

بنويزيد،بيسريلواحدوالعدو،لمحاربةالنواخذةتستأجرهمبالسند

بسر(.)مادةمحدث:البصريالبيسرياللهعبد

المسعوديوقال،للجاحظ"لحيوان"اوكتاب،"العرب"لسانفيونحوه

بأرضالمسلمينمنولدمنبهيرادالبياسرةقولناومعنى(":الذهب"مروجفي

.()بياسرجمعهمو)كذا(بيسرواحدهم،اللقبهذايدعونالهند

علىالتعليقفيذكرتموهالذيبيسريإن:أقولالمناسبةوبهذه

بل،الن!سببياءليستياءهللذهبي""المشتبهمننقلا(1/943)""الاكمال

نأينبغيكانولكنعليكميخفىلامماوهو،""القاموسفيكماساكنةهي

عليه.ينبه

("الثالثلجزءا"

سكة:الصواب-طخارانيةسكةينزلكان:5:س262،:ص

ينبغيوكاناخرها،فيالمنقوطةالغيرلهاءواالموحدةبالباء،طخارانبه

قولهفان23()3/فيالمصنفذكرهماعليهالتعليقفيينقلأنأرى()فيما

ظن.عنلايقينعنيذكرماويذكرمروزيلانه؛البابهذافيالمقنعهو

التوريشتي.يضافأنينبغيكان:601:ص

؛الصوابأنهوعندي-خطأأحمدكفي)2(رقمالتعليق:241:ص

.العباسأبايكنىفانهمحمدأخوهوأمابكر،أبايكنىالذيهوأحمدلان

.(294/)("اللبابو"(2704/)للذهبي"لمشتبها"راجع

المصنفمنهفرغفقدإليهحاجةلازائد)3(:رقمالتعليق،176:ص

.(11)س
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و،الوبسكوننهماوجويبارجوبارفيعنديالصواب375::ص

إنماهذا.أمثالفيبحجةوليس،ياقوتبهتفردممابالفتحةوتحريكها

جوىأنالأمروحقيقة،بلغتهماعرفوهوعجميفإنهالسمعانيلحجةا

أعني،وروى،وموى،وكوى،كوىنحومنمثالهأوالنهر()بمعنى

كثيراتستعمل،الساكنةالواوبعدالساكنةالياءأواخرهافيالتيالكلمات

موباف،:فيقولونجميعا،والتركيبالإفرادحالتيفيتخفيفاالياءبحذف

،روىوسيهرو،سيه:ويقولون.كوجهكوبكو،،رومال،روبوش،موتراش

الواوبسكونجويبار،:يقولونفكذا،ذلكغيرلىإ،وخوشبوىخوشبو،

:السعديقالوقدالياء،بحذفجوبار،:ويقولونلياء،و

ببردوغلامامدجوابارد(1جص)ابكهغلامىشد

:وقالالياء،بحذفهذا

جوىعيبامنشنيدهمندهنرخوىفرخندهمندخرداءالا

الساكنة.الياءبإثباتهذا

نيفأووعشريننيفا-جزءاوعشريننيف:5:س604:ص

؟نعشروو

فلابعدفيمالييبدووماهذا،وقتيلىإالمطالعةأثناءفيليبداماهذا

عليكم.أعرضهأنمن-اللهشاءإن-الو

كتابمنصفحةخمسينمننحوالانحتىظهرقدأنهأفيدكمثم

الاتية.لمواضعوفيهنا،الثاهدفوقالخطالأصلفي(1)
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الملازمبإرسالليأذنتمفإن،بتحقيقيالمباركبناللهعبدللامام"الزهد("

بكلمتكممشفوعةملاحظاتكمإبداءبعدلتردوها.إليكمأرسلتهاالمطبوعة

.ونشرهوتحقيقهالكتابعنالقيمة

كاهـاعظممئو،الهند،

ثولهعلأن

41//61385

بالاحتراممشفوعاوالسلام

أخوكم

الاعظميالرحمنحبيب
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التعليقفي""الجرهىزيادةالمناسبمنكانإنه1(:فأقول)عودو

الجرهيالكريمعبدبنالرحيمعبدالنسبةبهذهوالمشهور2(55ص3)ج

منقريةلىإنسبةوهي."المصابيحمشكاة"رواةمنوهمامحمد،بنهو

96(0)ص"الهمملايقاظ"الاممفيكماشيراز،قرى

أمامكالاميروعبارة(:185)3/"الاكمال"علىالتعليقفيوقولكم

إلخ.

"ويروىالاميرقولعليهويدل،الصوابهوالحافظقولأنرىو

اباجعلالخطيبأنالاميركلامومعنى"شبيببنالعباسعنايضا

لجلالاوأبو.لجيمباوالمستغفري،المهملةبالحاءعمربنالزبيرلجلالا

بهم.أعرفوهوالمستغفريبلادأهلمنانهيعنيكرمينيبخاري

فهلأفهمهولم"كركسلىإوأخرج"3(:30)3/"الاكمال"فيووقع

بكس".وتوفي"(:111)3/فيمضىفقد؟كس"لىإ":الصواب

أستسعدحتىالاسبابليويوجه،الفرصةلييتيحأنلىتعااللهوأسأل

.والسلامأشهر،عدةلحرامابالبلدلمجاورةبا

الاعظميالرحمنحبيب

رسالته.منانتهىمابعدالاعظمياستدركه،السابقةللرسالةتابع(1)
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لمجممئييرءفئئ!ئ!ترك!جميمكهك!جمزكر،ف!افءعياللصءكل"فىكأك!جمج!يمي!كاع!لم!سئى

مح!!ك!!لمكلمم!ءلهرجعت!عتئث!أفأض!محه4يثضيريصئه!صعموصع!به!جم!يمكلكئيف!يهه

-.-ء

كي!مع!كيط*ير-

الإدريسيالسيدمنرسالة



سيدفؤادمنرسالة



البيحانيالشبخمنرسالة



الأعظميالرحمنحبيبالشيخمنرسالة



ككلعسميم!س!س!ب!!ك!*جمصجمهـبص"!لر4

!!!!يلمجلزجمبال!ه!أصرجمميئن!ثاعبرألختسبم!أيرلملوأ!ص!م

لغأك!ب!!جمرلم3صم!سممنز)!جمرصظ!بز!ضتختي!ل!!ض3ت!غمم!كير؟ت!صم!سخمؤ!للى؟-لا-
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!!ضلم!،!هبممفي؟س!37"-؟كاكاشس!!!"و-!3!--
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كا-ء7*-7؟كاى؟-كا-!قئوكأ!!طع!+سجلا!؟كامل!لم!كحبن-!آيا!ل!!3!ص-ع3--دلأ+-7!،كأ

سظ!غء-!3؟خرى-73-:--/كا!آ؟!-1!ثمبر-زرا!سع"1!بر2ب!ذكلكأيمإثمخعأأ،أ7خ+!-،د،--تر-إ

طحمع!!-،"ش!لم!!-!7/ء++!(7ع-!كا!-و!ى--،!كا+7---؟-لا2+---ء73-لملأ؟-رط
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ندحواحمدمنرسالة
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إح3!،صسزر/3!"جم!-لممؤ(برلمهـ؟مماااربرامم؟الأ"أأئملم"األما/ئم/!سى،،!

-.-،ةيت!? لش!كملماا!لمسلم؟س/عءر،ال!ههـلم?رئر+-صلم-ا!جممى/م!ءكل/أ!سالمةسؤ
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**7-*.ص--!!ء--ءة?سلادض!ميلم3/
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!ا!غ!و"،-كأ،صبىصلصءلو!كيثىعصكبه!طلأكا

*4-ح-"3-!يرفبم74*خ-في*!بر---بم!-عبزس-ص2ء-!صء+73--ء-*ص!ن!أ!ك!!خ،

!ثو!يرىولالأصس--*-ى3ء--مسبن"

!:بركاص---!+بهى!بو34لا،،لا7.4لا..كا-++

؟--بم!!جمئ!!ش!،"،تر+8-37!ى*ء

لاسترررئرء،لأ-!*+ط--ع-ص!-*كا/3*ىبر--ء33؟!-!برير

!7حءكأض!33!بر--.:ل!ء-ص-!ض"-،ءس*!-!لأ،-3اص*عكا

--كأكا33-7س3لا37لابز!ئمير3ض*ضخ
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شفة"لكاارنوالاا"مسودةمنورقة



"الثلاثالمسائلفيالكلامتحقيق"منورقة



(،الثلاثالمسائلفيالكلامتحقيق"منأخرىورقة
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الصفحةالكتابعنوان

العلماشتراطفيالخلافبحثفيمسلمبهااستشهدالتيالاحاديث-

5500000005005000000000000000000000000000000000000550000000005500000051باللقاء

5055500000000000000151.ـ....0000000550.0000055000555الضغهلح!دلثاأحكام-

0000000000181ه......للحريري"الخواصاوهامفيالغواصدرة":كتاباختصار-

0000000000000050000000005550000050500000505138البقرةسورةفيالاياتارتباط-

00000138بعدهوماقبلهبما005<ألضلهتعلىخفظوا>:لىتعاقولهارتباط-

00555000005000005500000000005550176وأحكامهالكذبمعرفةلىإالعامهإرشاد-

000555550000000550000000050000005167.ـ..........المعاملاتفيوأجوبةاسئلة-

50000000000000000050000000000147.ـه.ـه.....ـ.05055555الاخبارنقدفيالاستبصار-

167.ـ000000005550.00000000550العقارأجورحول)أو(ونحوهوالتسعيرالاسلام-

000000055050000000000000055000500000000000000000000018وجوالهصرفيإشكال-

000000000000000550000000000000000500000000914والتعديللجرحافيإشكالات-

0000000000005000000000000500000000005500000000185()مسودةالتصحيحاصول-

000000000000000000500000000000000000550185()مسودةالعلميالتصحبحأصول-

00005555550000000055500555000000000000000000185.....العلميالتصحيحاصول-

000000550000000055550000000000000500000000000000005550000000158الصلاةإعادة-

(005..............سئماالال!دنمئنلتسوأن>:تعالىقولهإعراب

........0550500550000000005<ونجينمالىذأنكان>:لىتعاقولهإعراب

......................00555500000050لحاقآ(مااهاتاقآ>:لىتعاقولهاعراب

014

014

014



لعلاملأا1ثار1إدالمدخل093

لخللامن"السنةعلى"أضواءكتابفيماعلىالكاشفةالانوار-

0000000000000000000000000000000000000000500000005555514لمجازفة1ووالتضليل

00000000000000000000000000000005041وتكملتهالرازيالفخرتفسيرحولبحث-

00000158الفرضبعدالفجرركعتيصلاةفيعمروبنقيسحديثفيبحث-

000000000000915بقومهصلاتهفيعنهاللهرضيجبلبنمعاذحديثفيبحث-

يزؤجواأنيك!روالنبيواستئذانهمالمغيرةبنهشامبنيقصةفيبحث-

00000005550000000000000000000000000000000005505000000005173عنهاللهرضيعليا

00005555555000000000000055161لخوف1صلاةايةونزولتشريعوقتفيبحث-

000000000000000000000000000000000000055128الئلاثالمسائلفيالكلامتحقيق-

مع،مالكلابن"التوضيح"شواهدكتابفيالواردةالاحاديثتخريج-

00000000000000000055555185.ـ...0000الباقيعبدفوادمحمدنشرةعلىتعليقات

00000000000000000000500000000000000146..والميزانالتهذيبمنمنتخبةتراجم-

"المرامبلوغشرحالسلام"سبلعلىوتعليقاتتصحيحات-

000000000000000000000000000000000555000000000000005555000185نيميرالصنعاللأ

000000000000000000000550000000000000000000000000055000000000241الطليعةتعزيز-

000000000005136الفراهيالحميدعبدللمعلمالفيلسورةتفسيرعلىالتعقيب-

5500000000000000500000000000154للسلمي"التصوففي"الاربعينعلىالتعليق-

00000005000000000005500000000000000055000000000000000000000137البسملةتفسير-

000000000000500000005500000000000000000000137(5-1)البقرةسورةأولتفسير-

0000000000000000000000000000000000005550000000000138لمائدةاسورةأولتفسير-

00000500000000000000000000000000000000000500000000000137تحةالفاسورةتفسير-

913.....00050000الاية000(أثمزإذا7ثمرهمنكلوأ:>تعالىقولهتفسير-
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"اههل555<ومعنىقخذوهالزسولءانبهم>ومآ:تعالىقولهتفسير-

البمت"50000055555000000050000000000500000050000000555000000005050005....

50000050000000005....الايات.(.هسليمقفتاوثقد>لعالى:فولهلفسير-

..........000000050050لاياتا(00ه(نوالهماليعئعاتواو>:لىتعافولهلفسير-

..................00005.......عنهماللهرضيالاربعةالخلفاءبينالتفضيل-

..الرفاعيفريداحمدنشرةالادباء"معجم"منالاوللجزءاعلىتنبيهات-

.0000000000000000000000555مباركزكينشرةللمبرد"الكامل"علىتنبيهات-

...ـ.00555500500000.000000555....الكوثريمطاعنعنالشافعيالامامشزيه-

000000000000005505000000000005الاباطيلمنالكوثريتانيبفيبماالتنكيل-

................000000000550000555موليتهبترويجالمجبرغيرليالولوكيل-

............00000000000000000000500000005الرباحقيقةعنالاستفتاءجواب-

.................0000005000055000والتعديللجرحاعلممعرفةلىإلحاجةا-

............005000000000000050055000000000000005مستقربةالنحوفيحقائق-

..000000000000000000،555البدعهحشهه-

......00000000000005000000000055500005550000550000000000055التاويلحقيقة-

.....................................،.....الشرعفيومسماهالودرحقيمه-

..........0000000000000000000000055المجموعالطلاقفيالمشروعالحكم-

....0000000000000000005000000000000005500000000000000005والعربالحنيفية-

........................................0500000000000000000000005لخطبا-

..................000000000000000000000000005ه...الضالعيحسنعلىالرد-

..................................55000000505505،0000055المتبادلةالرسائل-

..........000000000000000000000000055لمكانوابالزمانالعقائدتعلقرسالة

.....0000000000000000000500000005500005والتعديللجرحااحكامفيرسالة

000000000000000000000005000000000000000000005500055الفقهصورهفيرسالة
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177.ـ............................................المذهبيالتعضهبفيرسالة

05500000000050000055041......والسماواتالأرضخلقاياتتفسيرفيرسالة-

0000000000005000000000000000163والمروةالصفابينالمسعىتوسعةفيرسالة-

0000000000164..محسرواديعلىوالكلام،لحجافييخ!النبيسيرفيرسالة-

0000055500000000055500000050000000005...الشفاعةفيرسالة

......لا؟أمالسماعفيهيأظاهرة،للتدليسالمحتملةالصيغفيرسالة

أخباروحجيةالأخبارتقسيمعلىوالكلامالسنةاتباعفرضيةفيرسالة

135

174

00000000000000000000000175وشرائطهالواحدخبرأحكامعلىالكلامفيرسالة-

....00550000000000500000005000000000000000000555.....المواريثفىرسالة

...............................00000000000000000000005القبلمةلجمعهاسنه

.000000005500000505...................."هثلاثالمنافق"إلة:حديثح"

166

016

154

00000000000000000000000000000000005550000000000000000000000441لترحيباشكر-

0000000000000000005500000000000000132السنةعنالبدعةفصلفيالدجنةصدع-

0000000000000000000000000000000500000155القديمفيالعلماءبينالارتباطصفة-

0000000000000005050000000000000000500000000000000916شوالمنأيامستةصيام-

000000000000000000000000018وانتقاضواعتراضالازهار،متنفيفعلينضبط-

917...................00000005ه...00000000000001000005.ـ...العربيةفيطرائف

141

0000000000000000000000000055000000000133...."......وثنثتهمفيالعربعقيدة-

00000000000000005000000000013(المسودةو)المبيضةالاسلامفيالقبورعمارة-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000156.ال!واكفيفائدة-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000171بالإعسارالفسخ-
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................الاسلامفيالاعيادفلسفة

...حاتمبيألابن""العللكتابفيفوائد

المدفوالكنز":كتابمنمنتقاةلغويةفوائد

...5.ـ55.ـ.ـ000000000000000055لمجاميعافوائد

...................الرازيتفسيرمنفوالد

0000000555الزوجاتوتعددالدينيةالفوضى

500550000555000000055الحاجةوقضاءالقبلة

الاقرارعنعليهالمدعىسكوتفيقضية

والفلكان

55رنكالاوا

لمشحون

..............................رمضان!يا م

...........000000055555555555العبادةكتاب

............005500000005055الوحدانكتاب

00000000000000000000555555.الوفاءبيعحكمعنالخفاءكشف-

..00000000000000000000500000005555)ذو(تصريفعلىالكلام-

.......النحويةالمهماتفيالفكريةوالنتيجةالبكريةاللطيفة-

...فيهاوالغلوالصوفيةالرياضةمنالمسلمينلبعضوقعما-

......تسميتهاوسببلجمعةافرضيةعلىالكلامفيمبحث-

........000000005000000000هميتهوالرجالعلمفيمحاضرة-

.هشاملابنالصغرىالقواعدعلىجماعةابنشرحمختصر-

...........000005والقوافيالعروضفيفيالكامتنمختصر-

....الترمذيشراحأحدعلىوالردالصلاةفيالقراءةمسائل-

.......000000000000000050الاعتكاففيالصوماشتراطمسألة-

...............القراءةفيالاياتبتغييرالصلاةبطلانمسألة-

لجماعةافيوراءهصلىمندونالصلاةالامامإعادةفيمسالة-
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....55555055هأمهابولايةصغيرةتزوجحنفيرجلفيمسالة
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